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Νέες (αόριστες) ανακοινώσεις για το 
Αστυνομικό Μέγαρο Αλεξανδρούπολης 
Στα 20 έργα ΣΔΙΤ, που είναι σε εκκρεμότητα εδώ και 1,5 χρόνο, 

αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Υποδομών σε σχετικό forum. 
«Παγωμένα» ή «στάσιμα» τα έργα, σύμφωνα με δημοσιεύματα

▶ 5

Εργατικό Κέντρο 
Έβρου: Τι ισχύει για 

το Δώρο Πάσχα

Πώς το υπολογίζεται 
, πότε πρέπει να 

καταβληθεί

▶ 11

Σύμβαση έργου για 
νέα στέγαστρα στο 
δημοτικό camping 
Αλεξανδρούπολης 

Σύμφωνα με τη 
σύμβαση προβλέπεται να 

ολοκληρωθούν εντός τριών 
μηνών, οπότε η εικόνα θα 
αλλάξει ... μετά τα τέλη 

Ιουλίου

▶ 7

Αύξηση 750% στις δασικές πυρκαγιές 
το πρώτο τρίμηνο του 2022

Τι δείχνουν τα στοιχεία του Meteo. Περισσότερες από 400 πυρκαγιές 
έχουν ξεσπάσει σε αγροτοδασικές εκτάσεις στην Ελλάδα την τελευταία 

εβδομάδα πριν ακόμη αρχίσει η αντιπυρική περίοδος
▶ 16

1ο Πειραματικό 1ο Πειραματικό 
Δημοτικό Αλεξ/Δημοτικό Αλεξ/
πολης: Διαδικτυακή πολης: Διαδικτυακή 
συνάντηση με συνάντηση με 
μαθητές από Ισπανία μαθητές από Ισπανία 

Σειρά συναντήσεων του νέου Σειρά συναντήσεων του νέου 
ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου   ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου   

Άδεια για το νέο Ανεξάρτητο 
Σύστημα Φυσικού Αερίου στην 

Αλεξανδρούπολη ζητά η Gastrade

Τα τρία μέρη από τα οποία αποτελείται η 
επιχειρούμενη επένδυση. Άδεια για LNG στο λιμάνι 

Θεσσαλονίκης ζητά η Elpedison 

▶ 6

Αποκαλυπτήρια μνημείου 
Θρακικού Ελληνισμού στην 

Αλεξανδρούπολη  

▶ 8

▶ 4 4

▶ 7

Ειδικότητες μεταξουργίας, 
σηροτροφίας 
και μελισσοκομίας 
στο ΙΕΚ Σουφλίου!

● Το θεματικό ΙΕΚ θα λειτουργήσει για πρώτη φορά φέτος τον Σεπτέμβριο  

● Ακόμα δεν είναι γνωστός ο αριθμός των εισακτέων που θα δεχθεί, όμως έχουν «κλειδώσει» οι 
βασικές ειδικότητες

● Οι σπουδαστές του τελευταίου εξαμήνου θα έχουν την ευκαιρία σε αμειβόμενη πρακτική άσκηση 

● Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Τυχερού… Με πόρους ύψους 1,5 εκατομμυρί-
ων ευρώ από το ΕΣΠΑ μετά από απόφαση της Περιφέρειας ΑΜΘ ▶ 9, 11
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1825
Ο Μεχμέτ Ρεσίτ Κιουταχή πολι-
ορκεί το Μεσολόγγι, το οποίο θα 
πέσει ένα χρόνο αργότερα με την 
ηρωική έξοδο.

1850
Αίρεται ο ναυτικός αποκλεισμός 
των ελληνικών λιμανιών από τους 
Άγγλους, εξαιτίας της υπόθεσης 
Πατσίφικο (Παρκερικά).

1912
Ο «Τιτανικός» βυθίζεται, έπειτα 
από ένα φοβερό χτύπημα με παγό-
βουνο στο Βόρειο Ατλαντικό. Από 
τους 2.340 επιβαίνοντες, χάνονται 
στα παγωμένα νερά οι 1.595.

1920
Οι αναρχικοί Νίκολα Σάκο και 
Μπαρτολομέο Βαντσέτι κατηγο-
ρούνται ότι σκότωσαν δύο υπαλ-
λήλους, κατά τη διάρκεια ληστείας 
ενός καταστήματος υποδημάτων 
στη Μασαχουσέτη. Θα εκτελε-
σθούν 7 χρόνια αργότερα και θα 
περάσουν στη σφαίρα του μύθου.

1955
Ο αμερικανός πλασιέ Ρέι Κροτς 
ανοίγει το πρώτο του εστιατόριο 
McDonald’s, στο Ντε Πλέινς του 
Ιλινόι.

1986
Η Αμερική βομβαρδίζει τη Λιβύη, 
σε αντίποινα για την έκρηξη στη 
ντίσκο Λαμπέλ του Βερολίνου, 
όπου ανάμεσα στα θύματα υπήρ-
χε κι ένας αμερικανός πολίτης, αλ-
λά και για την τακτική της κυβέρ-
νησης Καντάφι να χρηματοδοτεί 
και να υποθάλπει μουσουλμανι-
κές τρομοκρατικές οργανώσεις, 
που δρουν σε διάφορα μέρη του 
κόσμου. Από τους βομβαρδισμούς 
σε Τρίπολη και Βεγγάζη σκοτώνο-
νται 60 άνθρωποι. Οι Αμερικανοί 
χάνουν ένα μαχητικό αεροσκάφος 
F-111 με το διμελές πλήρωμά του.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1935
Σταύρος Παράβας, έλληνας ηθο-
ποιός. (Θαν. 15/9/2008)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1896
Γεώργιος Βιζυηνός, λογοτεχνικό 
ψευδώνυμο του Γεώργιου Μιχα-
ηλίδη, έλληνας ποιητής και πεζο-
γράφος. (Γεν. 8/3/1849)

2 ΑΠΟΨΕΙΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ε. Λασκαράκης και ΣΙΑ Ε.Ε.
Εκδότης-Διευθυντής
Μάνος Λασκαράκης
Υπεύθυνος Ύλης
Γ. Πανταζίδης
Σύμβουλος Έκδοσης
Γιάννης Λασκαράκης
Υπεύθυνος Τυπογραφείου
Δ. Μπένδρελης

Υπεύθυνη Διαφημίσεων 
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Πλησίον στρατοπέδου «Ιωάννου»
Τηλέφωνα
2551024222, 2551029888 
Fax
2551080606

Κωδικός 1793
email
gnomi@gnomionline.gr 
efimerida-gnomi@hotmail.com
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ετήσια ιδιωτών  €100
Δήμων-Δημοτικών διαμ/των €200
Τραπεζών-Οργανισμών  €200
Ανώνυμες Εταιρίες  €200

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
1. Tελικοί μειοδότες δημοπρασιών: 
€0,50/χιλιοστό
2. N.Π.Δ.Δ., OTA: €0,20/χιλιοστό
3. N.Π.I.Δ. (A.E.): €0,26/χιλιοστό
Xειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι 
δεν επιστρέφονται. Eνυπόγραφα κεί-
μενα δεν εκφράζουν υποχρεωτικά τη 
θέση της Eφημερίδας.

Τακτικοί συνεργάτες: 
Θεόδωρος Ορδουμποζάνης, Δημή-
τρης Μακροδημόπουλος, Γιώργος 
Αναγνωστόπουλος, Αγγελική, Δελη-
γιάννη, Λευτέρης Χαβιαράς, Ανδρέ-
ας Καφετζής, Σμαρώ Τσοκαταρίδου, 
Νικόλαος Παπανικολόπουλος, Λεω-
νίδας Σκερλετόπουλος, Γιώτα Αγαπη-
τού, Μενέλαος Μαλτέζος

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα Ο καιρός σήμερα

1-2

10...21

8...20

Ανατολή - 06:38
Δύση - 19:55

11...19

Πρωτοβουλία Επιμελητηρίου Έβρου για 
προσέλκυση low cost αεροπορικών εταιρειών

Δυναμικά μπαίνει το Επιμελητήριο Έβρου στο θέμα της 
αεροπορικής σύνδεσης της Αλεξανδρούπολης με άλλους 
προορισμούς εσωτερικού, με τριπλό στόχο: την τουριστική 
ανάπτυξη της περιοχής, τη διευκόλυνση των επαγγελματι-
ών στις μετακινήσεις τους, αλλά και τη δυνατότητα μετακί-
νησης για όλους τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, με 
πιο ευνοϊκούς οικονομικούς όρους, από αυτούς που ισχύ-
ουν σήμερα. Σημειώνεται πως πριν τη νέα αυτή κίνηση του 
Επιμελητηρίου, είχε προηγηθεί η επιστολή – καταγγελία του 
προέδρου του, Χριστόδουλου Τοψίδη, προς τον υπουργό 
Μεταφορών και την Επιτροπή Ανταγωνισμού, αναφορικά 
με την «σχεδόν ληστρική τιμολογιακή πολιτική της Aegean», 
προς επίρρωση της οποίας ακολούθησε αντίστοιχη επιστο-
λή του δημάρχου Αλεξανδρούπολης Βαγγέλη Λαμπάκη. Το 
Επιμελητήριο απέστειλε επιστολή – πρόσκληση σε low cost 
αεροπορικές εταιρείες (ryanair, easyJET, skyExpress, Astra 
Airlines, Ellinair) που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και 
εκτελούν δρομολόγια εσωτερικού, προκειμένου να επισκε-
φθούν την περιοχή μας και να εξετάσουν το ενδεχόμενο να 
συμπεριλάβουν τον Διεθνή Αερολιμένα Αλεξανδρούπολης 
στους προορισμούς τους

15
AΠΡ
2016

1-21-2

8...20
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ΑΠΟΨΕΙΣ 3

Μικρογνωμικά

Δεν υπάρχει πιο τιμητική για μένα και πιο ρεαλιστική αναγνώριση της προο-
πτικής της Αλεξανδρούπολης,  από αυτήν την ιδιόχειρη επιστολή που μου απηύ-
θυνε ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης και συντοπίτης μας κ. Άνθιμος, με την ευ-
καιρία του άρθρου μου στην Καθημερινή, για τα "Δαρδανέλια τη ξηράς" Ας γίνει 
αυτή η ευχή του για το μέλλον της πόλεώς μας παράδειγμα για την στάση και 
τις ενέργειες των πολιτικών μας. Τον ευχαριστώ θερμά.

Γιάννης Λασκαράκης

Για τους Τούρκους, το ταπεινό κορόμηλο («erik» στα τουρκικά) αντιπροσωπεύει την αρχή της άνοιξης. Για 
πολλές δεκαετίες, το ξινό κορόμηλο ήταν ένα προσιτό είδος διατροφής για την εργατική τάξη της Τουρκίας, 
έστω και ως ετήσια λιχουδιά. Όμως, η άνοδος των τιμών του φρούτου και η πτώση της αξίας της τουρκικής 
λίρας τα τελευταία χρόνια έχουν καταστήσει αυτόν τον «προάγγελο της άνοιξης» σπάνιο για τα τουρκικά 
νοικοκυριά. Εξοργισμένοι χρήστες των social media ανεβάζουν φωτογραφίες που δείχνουν πως ένα κιλό 
κορόμηλων ανέρχεται μεταξύ 690-750 τουρκικών λιρών (47-51 δολάρια). Σε μια χώρα όπου ο μηνιαίος κα-
τώτατος μισθός είναι περίπου 290 δολάρια, η τιμή του κορόμηλου έχει αυξηθεί σε ποσά που πολλοί άνθρω-
ποι θα διέθεταν στην γειτονική χώρα για μηναίο ενοίκιο…!  

Ph
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Η υπόθεση της Πάτρας είναι συ-
γκλονιστική…  Υπάρχουν σοβα-
ρά στοιχεία.  Όποιος ή οποίοι 
εμπλέκονται θεωρώ ότι δικαί-
ως έχουν χάσει τον ύπνο τους. 
Υπό τη προϋπόθεση βέβαια ότι 
έχουν στοιχειώδη συνείδηση για 
ότι έχει συμβεί.

Τ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΗ 

Είπαν

Υποκριτικό να ανησυχεί η 
ΝΔ και η κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη για πιθανή εκλογή 
της Λεπέν, όταν έχει πρώτο 
τη τάξει υπουργό, με επιλο-
γή Μητσοτάκη, τον κουμπά-
ρο του Λεπέν, που είναι ακό-
μη δεξιότερα απ’ την κόρη 
του. (σ.σ. εννοεί τον Μάκη 
Βορίδη)

Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ

Ο Σύλλογος Πυθιωτών 
στον δήμαρχο Αλεξ/πολης

Στο 200%
Διαβάζω ότι το κόστος στα έργα 

ασφαλτόστρωσης έχει εκτιναχθεί, κα-
θώς η τιμή της ασφάλτου αυξήθηκε 
κατά 200%... και εμείς, περιμένουμε 
να πέσει άμεσα άσφαλτος στα εδώ και 
καιρό σκαμμένα μονοπάτια του αγωγού 
φυσικού αερίου; Χλωμό… 

Κ.Η. 

Προβληματισμοί 
Σε λίγο καιρό η Αλεξανδρούπολη 

ετοιμάζεται να υποδεχθεί την επένδυ-
ση του LNG με την εγκατάσταση του 
σταθμού υγροποιημένου αερίου στα 

ανοιχτά της θαλάσσιας περιοχής μας. 
Την Τετάρτη, η εφημερίδα Καθημερι-
νή δημοσίευσε το παρακάτω ρεπορτάζ 
που δημιουργεί προβληματισμό…. «Οι 
διαρροές μεθανίου από τα πλοία που 
χρησιμοποιούν υγροποιημένο φυσικό 
αέριο καθιστούν τα περισσότερα σκάφη 
πιο ρυπογόνα συγκριτικά με εκείνα που 
χρησιμοποιούν diesel ή μαζούτ, δείχνει 
μια νέα ανάλυση. Τα ευρύματα, από τον 
μη κερδοσκοπικό οργανισμό Transport 
& Environment με έδρα τις Βρυξέλ-
λες, έθεσαν υπό αμφισβήτηση μία βα-
σική πτυχή των προτεινόμενων κανονι-
σμών της Ε.Ε. που έχουν ως στόχο την 

Τον Πρόεδρο και τα μέλη του Πο-
λιτιστικού Συλλόγου Πυθιωτών Αλε-
ξανδρούπολης υποδέχτηκε χθες στο 
γραφείο του ο δήμαρχος Γιάννης Ζα-
μπούκης.  Όπως αναφέρει η σχδετική 
ανακοίνωση, πρόκειται για έναν σύλλο-
γο  που κατάφερε να παραμείνει δρα-
στήριος και να διατηρήσει στενούς τους 
δεσμούς με τα μέλη του παρά τους πε-
ριορισμούς που επέβαλε η πανδημία. 

Στη συνάντηση, στην οποία συμμε-
τείχε και ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, 
Αθλητισμού, Εθελοντισμού, Παιδείας 
και Νέας Γενιάς Θεόδωρος Βουρδο-
λης, συζητήθηκαν κυρίως οι δράσεις 
του συλλόγου, που χαρακτηρίζονται για 
την εξωστρέφειά τους, και το πλαίσιο 
συνεργασίας με τον Δήμος Αλεξαν-
δρούπολης. 

Γ.Π. 

απαλλαγή από τις εκπομπές 
άνθρακα στη βαριά ναυτι-
λιακή βιομηχανία. Η μελέ-
τη βασίστηκε σε στοιχεία 
της Κομισιόν και του IHS 
Markit.». Προσοχή λοιπόν 
κι χρειάζεται εγρήγορση και 
ισχυρά αντανακλαστικά από 
τις τοπικές αρχές, που μέχρι 
τώρα δεν τα έχουν δείξει…

Γ.Π.
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Εθιμοτυπική συνάντηση πραγματο-
ποιήθηκε την Τρίτη 12 Απριλίου με-
ταξύ του Προέδρου του Οργανισμού 
Λιμένος Αλεξανδρούπολης κ. Κωνστα-
ντίνο Χατζημιχαήλ και του Διευθύνο-
ντος Συμβούλου Χατζηκωνσταντίνου 
Κωνσταντίνου με τον Πρόεδρο του 
Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπο-
λης κ. Βασίλη Κασαπίδη και εκπροσώ-
πων του νέου Διοικητικού Συμβουλί-
ου με αφορμή την ανάληψη των νέων 
καθηκόντων τους.

Όπως σημειώνεται, στην συνάντη-
ση, η οποία έγινε σε πολύ φιλικό κλίμα, 
τόσο ο Πρόεδρος του ΟΛΑ κ. Χατζημι-
χαήλ όσο και ο Διευθύνων Σύμβουλος 
κ. Χατζηκωνσταντίνου συνεχάρησαν το 
νέο πρόεδρο κ. Κασαπίδη και τα μέλη 
του νέου ΔΣ που τον συνόδευαν, για 
την εκλογή τους και ευχήθηκαν για μια 
δημιουργική και παραγωγική θητεία 
των νέων καθηκόντων τους.

Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη 
Έβρου 

Συνάντηση με τον νέο Πρόεδρο του 
Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρού-
πολης Βασίλειο Κασαπίδη και μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου είχε ο 
Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δημήτρι-
ος Πέτροβιτς. 

Κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθη-
κε η πολύ καλή συνεργασία των δύο 
φορέων με κοινό στόχο την οικονομι-
κή και εμπορική ανάπτυξη του τόπου, 

ενώ διερευνήθηκαν οι προοπτικές για 
τη συνδιοργάνωση δράσεων.  Τον κ. 
Κασαπίδη συνόδευαν ο Γενικός Γραμ-
ματέας Θεόδωρος Γιάκατης, ο Γ’ Αντι-
πρόεδρος Αλέξανδρος Ξανθίδης, το 
μέλος Κυριάκος Κόκκινος. Στο πλαίσιο 
της εθιμοτυπικής αυτής συνάντησης 
συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδι-
αφέροντος που αφορούν την τοπική 
κοινωνία και την επιχειρηματικότητα 
και επιβεβαιώθηκε η άριστη έως τώ-
ρα συνεργασία των δύο πλευρών σε 
δράσεις που αφορούν την πόλη μας 
για την οποία εμφανίστηκαν βέβαιοι 
ότι θα συνεχιστεί.

Με τον Μητροπολίτη κ. Ανθιμο
Συνάντηση του προέδρου και μελών 

του Εμπορικού Συλλόγου της Αλε-
ξανδρούπολης με τον σεβασμιώτα-
το Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως 
κ.κ. ΑΝΘΙΜΟ στα γραφεία της Ιεράς 
Μητρόπολης. 

Στην εθιμοτυπική αυτή συνάντηση 
τα μέλη του νεοεκλεγέντος ΔΣ του 
Εμπορικού Συλλόγου, έλαβαν την ευ-
λογία και τις ευχές για μια θεάρεστη 
και δημιουργική θητεία από τον Σε-
βασμιώτατο, με αφορμή την ανάληψη 
των νέων καθηκόντων τους. 

Κατά την διάρκεια της συνάντησης 
συζητήθηκαν σε θερμό κλίμα θέματα 
που άπτονται της επικαιρότητας καθώς 
και θέματα της τοπικής κοινωνίας και 
επιχειρηματικότητας.

Σειρά 
συναντήσεων 
του νέου ΔΣ 
του Εμπορικού 
Συλλόγου 
Αλεξανδρούπολης 

ΠΡΏΤΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΉ ΤΉΝ ΑΝΑΛΉΨΉ 
ΤΏΝ ΝΕΏΝ ΚΑΘΉΚΟΝΤΏΝ ΤΟΥΣ
                               
Τι συζήτησαν με τη διοίκηση του ΟΛΑ, τον Αντιπεριφερειάρχη 
Έβρου και τον Μητροπολίτη κ. Ανθιμο

 Προσωρινή απαγόρευση 
αλιείας, από τις 15 Απρι-
λίου μέχρι τις 30 Μαΐου, 
θα ισχύσει για τον ποτα-
μό Έβρο και το Δέλτα του, 
τους παραποτάμους, κανά-
λια και κάθε υδάτινο σχη-
ματισμό του νομού, σύμ-
φωνα με απόφαση της 
Επιτροπής Αγροτικής Οικο-
νομίας και Περιβάλλοντος 
ΑΜΘ. Σκοπός της απαγό-
ρευσης είναι η προστασία 
της αναπαραγωγής των 
υδρόβιων οργανισμών. 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΦΕΡΕΣ - ΔΕΛΤΑ

«Με λυπεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι στην 
εκδήλωση που έγινε στην Ορεστιάδα πα-
ρουσία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και μεγάλου αριθμού αγροτών της 
περιοχής δεν ακούστηκε κουβέντα για 
την τευτλοκαλλιέργεια και το εργοστάσιο 
ζάχαρης», σχολίασε μιλώντας στην ΕΡΤ 
Ορεστιάδας ο Γραμματέας του συλλόγου 
τευτλοκαλλιεργητών Έβρου, Πρόδρομος 
Προϊκάκης, ο οποίος έθεσε το ζήτημα 
στον κ. Γεωργαντά, την ίδια ημέρα, κα-
τά τη συνάντηση που ακολούθησε στην 
Αλεξανδρούπολη (ΕΡΤ)

Ο αθλητικός σύλλογος Δρομέας Θρά-
κης συνεχίζει τις πεζοπορίες και η 
επόμενη πεζοπορική πρόταση είναι 
οι Άγιοι Θεόδωροι στην ευρύτερη 
περιοχή του Άβαντα Αλεξανδρούπο-
λης, την Κυριακή 17 Απριλίου 2022. 
Μπορούν να συμμετέχουν και παιδιά 
από 12 ετών, με αθλητικό επίπεδο και 
συνοδεία γονέα. Σημείο Συνάντησης: 
Κάτω Πλατεία Άβαντα - στην βρύση 
- στο κτίριο του τοπικού συλλόγου. 
Ώρα συνάντησης: 9:30 - 9:45. Έναρ-
ξη πεζοπορίας: 10:00. Μπορείτε να 
κάνετε την εγγραφή σας και διά ζώ-
σης στο γραφείο του ΔΡΟΜΕΑ, στο 
στάδιο "Φώτης Κοσμάς", καθημερινές 
5:00 - 8:00 μ.μ.

Ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής πέντε νέ-
ων παιδικών χαρών στην Δημοτική Ενότητα 
Τυχερού, οι νέες παιδικές χαρές θα γίνουν 
στους οικισμούς: Λευκίμη, Θυμαριά, Φυλακτό 
, Λύρα και στις εργατικές κατοικίες Τυχερού.

σύντομεςειδήσεις
στον Έβρο

ΤΥΧΕΡΟ  

1

2

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Το Σάββατο, 16 Απριλίου, θα πραγμα-
τοποιηθεί το δεύτερο σεμινάριο αυτο-
άμυνας για γυναίκες, με πρωτοβουλία 
του Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήρι-
ξης Γυναικών-Θυμάτων Βίας του δήμου 
Αλεξανδρούπολης και σε συνεργασία 
με τον Αθλητικό Σύλλογο «Απόλλων». 
Για τη συμμετοχή είναι απαραίτητη η 
προκράτηση θέσης, είτε με τηλεφωνική 
επικοινωνία με το Κέντρο Υποστήριξης 
Γυναικών-Θυμάτων Βίας (2551025629) 
είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(Email: isotita@alexpolis.gr).

Ο πρόεδρος και μέλη του νέου ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου
 με τον Αντιπεριφερειάχη Έβρου κ. Κασαπίδη 
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Της Κικής ΗπειρώτοΥ
«Με 20 έργα ΣΔΙΤ προϋπολογι-

σμού άνω των 4 δισ. ευρώ στηρίζου-
με τη βιώσιμη ανάπτυξη και εκσυγ-
χρονίζουμε τις υποδομές της χώρας», 
τόνισε ο υφυπουργός Υποδομών & 
Μεταφορών, αρμόδιος για τις Υπο-
δομές, Γεώργιος Καραγιάννης, στο 
πλαίσιο της ομιλίας του στο 4ο ΣΔΙΤ 
Forum με τίτλο «Η άνοδος των ΣΔΙΤ 
μετά την πανδημία».

Στα έργα αυτά περιλαμβάνεται 
και το νέο Αστυνομικό Μέγαρο της 
Αλεξανδρούπολης, η δημιουργία του 
οποίου ανακοινώθηκε επίσημα για 
πρώτη φορά, από τον τότε Υπουργό 
Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυ-
σοχοϊδη, τον Ιανουάριο του 2021. 
Από τότε, δεν έχει υπάρξει κάποια 
θετική εξέλιξη, ενώ όπως γράψα-
με πριν λίγες εβδομάδες, στις τάξεις 
της Αστυνομίας επικρατεί ανησυχία 
και προβληματισμός για τη μεγάλη 
αυτή καθυστέρηση.

Πάντως, ο Υφυπουργός Υποδο-
μών είχε την ευκαιρία να αναφερ-
θεί στο «μεγάλο πρόγραμμα έργων 
ΣΔΙΤ και τη σημασία του στην οικο-
νομική ανάπτυξη, την αναβάθμιση 
των υποδομών και τη βελτίωση της 
καθημερινότητας των πολιτών», ενώ 
έκανε ειδική αναφορά στο ότι ο συ-
γκεκριμένος θεσμός νομοθετήθηκε 
για πρώτη φορά επί κυβέρνησης ΝΔ, 
τον Σεπτέμβριο του 2005.

Παράλληλα, ανέδειξε την επιλο-
γή του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών να δρομολογήσει ένα 
συνεκτικό πλέγμα έργων υποδομής 
και να συνδυάσει τα κονδύλια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με ιδιωτικούς 
χρηματοδοτικούς πόρους, τα λεγόμε-
να ΣΔΙΤ συνδυαστικής χρηματοδότη-
σης, καθιστώντας τα έργα ΣΔΙΤ πε-
ρισσότερο ελκυστικά για τον ιδιωτικό 
τομέα, αφού αξιοποιούν τα κονδύλια 
του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ο υφυπουργός Υποδομών έκα-
νε εκτεταμένη αναφορά στα 20 έρ-
γα του Υπουργείου που θα πραγμα-
τοποιηθούν με ΣΔΙΤ, από τα οποία, 
τα 5 αφορούν οδικά έργα, άλλα 5 
έργα άρδευσης, ύδρευσης και αντι-
πλημμυρικής προστασίας, ενώ 8 έρ-
γα αφορούν την κατασκευή κτιρίων 
(3 clusters Δικαστικών Μεγάρων Κε-
ντρικής Μακεδονίας, Κεντρικής Ελλά-
δος και Κρήτης, 17 σχολικές μονάδες 
Κεντρικής Μακεδονίας, κατασκευή 5 
νέων Αστυνομικών Διευθύνσεων σε 
Πάτρα, Καρδίτσα, Βέροια, Λευκάδα 
και Αλεξανδρούπολη).

Όπως σημείωσε ο κ. Καραγιάννης, 
από τα παραπάνω έργα ήδη τα 10 εξ 
αυτών, συνολικού προϋπολογισμού 
1,73 δισ. ευρώ, βρίσκονται σε δια-
γωνιστική διαδικασία. Παράλληλα, 
έκανε ειδική αναφορά στις αρνητι-
κές επιπτώσεις που επιφέρει στον 
κατασκευαστικό κλάδο η σημερινή 
διεθνής συγκυρία που συμπαρασύ-
ρει τις τιμές των πρώτων υλών και 
υπογράμμισε ότι ήδη έχουν εκδοθεί 
συντελεστές αναθεώρησης για σχε-
δόν 500 εργασίες, ενώ σύντομα θα 
πραγματοποιηθούν και οι απαραίτη-
τες νομοθετικές ρυθμίσεις προκει-
μένου να διασφαλιστεί η συνέχιση 
και η ολοκλήρωση όλων των έργων.

Από πέρσι τον Νοέμβριο 
καθυστερεί ο διαγωνισμός

Σε σύσκεψη που είχε πραγματο-
ποιηθεί στην Αθήνα τον Νοέμβριο 
του 2021 για το θέμα των κτιριακών 
εγκαταστάσεων πέντε αστυνομικών 
διευθύνσεων της χώρας, είχε ανα-
κοινωθεί πως «εντός των προσεχών 
ημερών ολοκληρώνεται η διαδικασία 
και ξεκινάει η δημοπράτησή τους».

Εντωμεταξύ, όπως αναφέρει σε 
πρόσφατο δημοσίευμά του ο οικο-
νομικός ιστότοπος businessdaily,  τα 
ΣΔΙΤ για τα κτίρια κινούνται με ρυθ-

μούς... χελώνας, καθώς καθυστερούν 
οι διαγωνισμοί:

«Σοβαρά προβλήματα αντιμετω-
πίζουν οι διαγωνισμοί κτιριακά έργα 
μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδι-
ωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) με αποτέλεσμα 
να καταγράφονται ήδη μεγάλες κα-
θυστερήσεις, ενώ σε ορισμένες περι-
πτώσεις εκφράζονται αμφιβολίες για 
το αν θα προχωρήσουν.

Το σχέδιο του υπουργείου Οικονο-
μικών για στροφή προς τα ΣΔΙΤ έγινε 
κυρίως για να περιοριστεί η επιβά-
ρυνση του Προγράμματος Δημοσί-
ων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Έγινε επίσης 
επειδή μεταφέρονται προς τα πίσω, 
για την περίοδο 2025 – 2028, τα 
υψηλά κόστη από τις πληρωμές δι-
αθεσιμότητας που πρέπει να κατα-
βάλλει το Δημόσιο στα περισσότερα 
έργα ΣΔΙΤ. Στα πρώτα χρόνια, δη-
λαδή κατά την περίοδο κατασκευής, 
το δημόσιο δεν πληρώνει πληρωμές 
διαθεσιμότητας στους αναδόχους και 
έτσι εξωραΐζεται η εικόνα του προ-
ϋπολογισμού.

Όμως, ήδη έχουν παγώσει κάποιοι 
διαγωνισμοί ΣΔΙΤ, όπως για τα επτά 
νέα δικαστικά μέγαρα ανά την Ελλά-

δα, ενώ σε αρκετούς άλλους διαγω-
νισμούς καταγράφεται στασιμότητα 
αν και έχουν υποβληθεί προσφορές 
πριν από ένα ή ενάμιση χρόνο. Το 
οικονομικό κλείσιμο αυτών των δια-
γωνισμών, με τη συμμετοχή και των 
ελληνικών τραπεζών που καλούνται 
να καλύψουν τμήμα του κόστους μέ-
σω χρηματοδότησης των αναδόχων, 
θεωρείται δύσκολο. Η Ελλάδα έχει 
συγκεκριμένο πλαφόν για το ποσο-
στό του ΠΔΕ που μπορούν να καλύ-
πτουν οι πληρωμές διαθεσιμότητας. 
Το συγκεκριμένο πλαφόν έχει μεν δι-
ευρυνθεί αλλά δεν είναι ανεξάντλητο.

Για παράδειγμα, προκηρύχθηκε ο 
πρώτος διαγωνισμός ΣΔΙΤ για τα δι-
καστικά μέγαρα, ύψους 120 εκατ. 
ευρώ, που περιλαμβάνει την ανέγερ-
ση των τριών νέων Δικαστικών Με-
γάρων Σερρών, Έδεσσας και Κιλκίς 
καθώς και την ανακατασκευή του 
υφιστάμενου Δικαστικού Μεγάρου 
Θεσσαλονίκης. Όμως έχουν παγώ-
σει οι άλλοι δύο διαγωνισμοί στους 
οποίους εντάσσεται η ανέγερση του 
νέου δικαστικού μεγάρου Ηρακλεί-
ου καθώς και η ανακατασκευή των 
υφιστάμενων δικαστικών μεγάρων 

σε Ρέθυμνο και Χανιά καθώς και η 
κατασκευή των νέων δικαστικών με-
γάρων σε Λαμίας και  Βόλου και η 
ανακατασκευή των κτιρίων που χρη-
σιμοποιούν τα δικαστήρια σε Λάρισα, 
Καρδίτσα και Τρίκαλα.

Το ίδιο ισχύει και με άλλους δι-
αγωνισμούς για κτιριακά ΣΔΙΤ που 
κινούνται με πολύ αργές ταχύτητες, 
χωρίς να είναι ακόμα εφικτό το οικο-
νομικό κλείσιμο ώστε να κληθούν οι 
υποψήφιοι να υποβάλλουν δεσμευ-
τικές προσφορές. Σε αυτή την κα-
τηγορία ανήκουν έργα όπως το κτί-
ριο του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών 
Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών και 
οι φοιτητικές εστίες και άλλες κτιρια-
κές υποδομές στα Πανεπιστήμια Κρή-
της, Θράκης και Θεσσαλίας. Για τις 
φοιτητικές εστίες υπήρξε πρόσφατα 
κατ’ αρχήν συμφωνία με την Ευρω-
παϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) 
ώστε να καλύψει τμήμα της χρημα-
τοδότησης των έργων που αγγίζουν 
τα 450 εκατ. ευρώ. Με αργές διαδι-
κασία προχωρούν και οι διαγωνισμοί 
για κτίρια της Πολιτικής Προστασίας 
ανά την Ελλάδα».

Νέες (αόριστες) ανακοινώσεις για το 
Αστυνομικό Μέγαρο Αλεξανδρούπολης 

ΣΤΑ 20 ΕΡΓΑ ΣΔΙΤ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ 
ΕΚΚΡΕΜΟΤΉΤΑ ΕΔΏ ΚΑΙ 1,5 ΧΡΟΝΟ, 
ΑΝΑΦΕΡΘΉΚΕ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΠΟΔΟΜΏΝ ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΟ FORUM      
                               
«Παγωμένα» ή «στάσιμα» τα έργα, 
σύμφωνα με δημοσιεύματα

Θα αργήσει η .. μετακίνηση του Αστυνομικού 
Μεγάρου από το κέντρο της Αλεξανδρούπολης

Δυο άτομα 70 και 72 ετών 
έχασαν την ζωή τους αργά το 
απόγευμα της Τετάρτης, όταν 
το αυτοκίνητο τους ξέφυγε 
από την πορεία του και χτύ-
πησε σε ελαιόδεντρο. Σύμ-
φωνα με τις πρώτες πληρο-
φορίες πρόκειται για ζευγάρι, 
ενώ το δυστύχημα έγινε στο 
10ο χλμ. της Εθνικής Oδού 
Αλεξανδρούπολης- Μάκρης.

Επιτόπου έφθασαν ασθε-

νοφόρα του ΕΚΑΒ που πα-
ρέλαβαν τους δυο ηλικιωμέ-
νους και τους μετέφεραν στο 
Νοσοκομείο Αλεξανδρούπο-
λης, ενώ περιμένουν κάποιον 
συγγενή για την αναγνώρι-
ση τους.

Το τραγικό είναι ότι το 
αυτοκίνητο έκανε μια πο-
ρεία 150 μέτρων μέσα σε 
ελαιώνα χωρίς να ανακοπεί 
η πορεία του. Για το τροχαίο 
δυστύχημα που συνέβη στον 
δρόμο προς τη Μάκρη ενημε-
ρώνει η Αστυνομία: “Την 13-
4-2022 το απόγευμα, στην 
Εθνική Οδό Αλεξανδρούπο-

λης – Κομοτηνής, Ι.Χ.Ε. αυτο-
κίνητο που οδηγούσε 72χρο-
νος ημεδαπός και επέβαινε 
77χρονη ημεδαπή, εξετράπη 
της πορείας του σε αγροτική 
περιοχή και μετά από πρό-
σκρουση σε συρμάτινη περί-
φραξη ακινητοποιήθηκε σε 
δέντρο, με αποτέλεσμα τον 
θανάσιμο τραυματισμό και 
των δύο επιβαινόντων. Προ-
ανάκριση για τα αίτια και τις 
συνθήκες του ατυχήματος δι-
ενεργεί το Τμήμα Τροχαίας 
Αλεξανδρούπολης”.
ertnews.gr

Αλεξανδρούπολη: Ζευγάρι ηλικιωμένων 
έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα
Σε ελαιώνα λίγο 
πριν την Μάκρη
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Αίτηση για χορήγηση Άδειας 
Ανεξάρτητου Συστήματος Φυ-
σικού Αερίου (ΑΣΦΑ) υπέβα-
λε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέρ-
γειας (ΡΑΕ) η Gastrade, για 
το έργο που περιλαμβάνει: Το 
νέο FSRU στην Αλεξανδρού-
πολη, τον αγωγό φυσικού αε-
ρίου και τη διασύνδεση με τον 
υφιστάμενο αγωγό TAP στο 
ύψος της Άνθειας, με την κατα-
σκευή ενός Μετρητικού/Ρυθ-
μιστικού Σταθμού.

Ολόκληρη η ανακοίνωση 
της ΡΑΕ:

«Η εταιρεία με την επω-
νυμία «GASTRADE ΑΝΩΝΥ-
ΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙ-
ΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» και με διακρι-
τικό τίτλο «GASTRADE Α.Ε.», 
με έδρα στο Μαρούσι, Λεω-
φόρος Κηφισίας 197 & Ανα-
βρύτων 40-42, υπέβαλε στη 
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 
(ΡΑΕ) την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ 
I-321653/1.03.2022 (αρ. ει-
δικού πρωτ. ΡΑΕ Γ-08880) 
αίτηση για χορήγηση Άδειας 
Ανεξάρτητου Συστήματος 
Φυσικού Αερίου για το έργο 
«Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσι-
κού Αερίου (ΑΣΦΑ) Θράκης», 
σύμφωνα με τον Κανονισμό 
Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ 

Β’ 3430/17.08.2018). Το ΑΣ-
ΦΑ Θράκης θα εγκαταστα-
θεί στην Περιφέρεια Ανατο-
λικής Μακεδονίας – Θράκης, 
στην Π.Ε. Έβρου και ειδικότε-
ρα στον Δήμο Αλεξανδρούπο-
λης. Θα αποτελείται από τρία 
διακριτά μέρη: α. τον Υπερά-
κτιο Πλωτό Τερματικό Σταθ-
μό ΥΦΑ (Floating Storage & 
Regasification Unit – FSRU) 
δυναμικότητας 170.000 m3 
έως 185.000 m3 ΥΦΑ, ο οποί-
ος θα απέχει 10 χλμ. από την 
πλησιέστερη ακτή της Μάκρης 
και 15 χλμ. από την Αλεξαν-
δρούπολη, β. Τον αγωγό φυσι-
κού αερίου και γ. Διασύνδεση 
με τον υφιστάμενο αγωγό TAP 
στο ύψος της Άνθειας, με την 
κατασκευή ενός Μετρητικού/
Ρυθμιστικού Σταθμού.

Όποιος θεμελιώνει έννο-
μο συμφέρον, δύναται, εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας δε-
καπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση στην ιστοσελίδα 
της ΡΑΕ, να υποβάλει ενώπιον 
της ΡΑΕ αντιρρήσεις σχετικά με 
την υποβληθείσα αίτηση, κατά 
τα προβλεπόμενα στην ισχύ-
ουσα νομοθεσία, οι οποίες θα 
συνοδεύονται από όλα τα ανα-
γκαία στοιχεία που τεκμηριώ-
νουν τους ισχυρισμούς του».

Εlpedison: Άδεια για 
τέταρτο FSRU στη 
Θεσσαλονίκη   

Αίτηση χορήγησης άδειας 
για νέα Πλωτή Μονάδα Απο-
θήκευσης & Αεριοποίησης 
Υγροποιημένου Φυσικού Αε-
ρίου (FSRU), στη Θεσσαλο-
νίκη κατέθεσε σήμερα στη 
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργει-
ας η ELPEDISON. Το έργο 
"Thessaloniki FSRU", θα ανα-
πτυχθεί στον Θερμαϊκό Κόλ-
πο, ανοικτά της Θεσσαλονίκης 
και αναμένεται να λειτουργεί 
εντός του 2025.

Όπως ανακοίνωσε η εται-
ρεία, το FSRU θα έχει ικανό-

τητα αποθήκευσης 170.000 
κ.μ. Υγροποιημένου Φυσικού 
Αερίου (LNG) και θα μπορεί να 
παραδώσει έως και 20 εκατ. 
κ.μ. φυσικού αερίου ημερησί-
ως. Το έργο θα περιλαμβάνει 
επίσης ένα σύστημα χερσαί-
ων και υποθαλάσσιων αγωγών 
που θα συνδέει το FSRU με τις 
μονάδες ηλεκτροπαραγωγής 
της ELPEDISON στη Θεσσα-
λονίκη (μία υφιστάμενη και μία 
υπό σχεδιασμό), καθώς και με 
τους υφιστάμενους αγωγούς 
μεταφοράς του ΕΣΦΑ στην 
περιοχή.

"Η κατασκευή του 
"Thessaloniki FSRU" θα ενι-
σχύσει την ασφάλεια εφοδια-

σμού, θα επιτρέψει διευρυμένη 
πρόσβαση στις αγορές φυσι-
κού αερίου και θα συμβάλλει 
στην αποσυμφόρηση του Εθνι-
κού Συστήματος Μεταφοράς 
Φυσικού Αερίου. Παράλληλα, 
θα αποτελέσει σημείο εφοδια-
σμού πλοίων με καύσιμο LNG 
για το λιμάνι της Θεσσαλονί-
κης", τονίζει η ELPEDISON και 
προσθέτει:

"Η λειτουργία του FSRU θα 
προσδώσει στην ELPEDISON 
μεγαλύτερη ευελιξία στη δρα-
στηριότητα εισαγωγής και δια-
χείρισης φυσικού αερίου, ιδι-
αίτερα σε περιόδους αιχμής. 
Αποτελεί μέσο για αύξηση των 
δυνατοτήτων εμπορίας στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό κα-
θώς και για βελτιστοποίηση 
της διαχείρισης και λειτουρ-
γίας των μονάδων ηλεκτρο-
παραγωγής. Συγκεκριμένα, θα 
επιτρέψει την αποδοτικότερη 
λειτουργία της εφοδιαστικής 
αλυσίδας, μέσω αξιοποίησης 
ευκαιριών στις αγορές, συ-
μπεριλαμβανομένης της ευε-
λιξίας στη διαχείριση φορτί-
ων και στη βελτιστοποίηση της 
αποθήκευσης LNG, συμβάλ-
λοντας στη συνολική αύξηση 
των διακινούμενων ποσοτήτων 
φυσικού αερίου και, εν τέλει, 
στην ασφάλεια εφοδιασμού 
της χώρας".
Κ.Η. 

Άδεια για το νέο Ανεξάρτητο 
Σύστημα Φυσικού Αερίου στην 
Αλεξανδρούπολη ζητά η Gastrade  

ΤΑ ΤΡΙΑ ΜΕΡΉ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΉ 
ΕΠΕΝΔΥΣΉ    
                               
Άδεια για LNG στο λιμάνι Θεσσαλονίκης 
ζητά η Elpedison 

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Υπο-
στήριξης Γυναικών-Θυμάτων Βίας 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης ενη-
μερώνει ότι μετά την μεγάλη αντα-
πόκριση του κοινού, διοργανώνει 
από κοινού με τον Αθλητικό Σύλλογο 
«Απόλλων» Αλεξανδρουπόλεως, το 
2ο σεμινάριο αυτοάμυνας για γυναί-
κες. Απευθύνεται τόσο στις γυναίκες 
που παρακολούθησαν το 1ο μέρος, 
όσο και σε εκείνες που θέλουν να 
έχουν αυτήν την εμπειρία, ανεξάρ-
τητα αν συμμετείχαν στο προηγού-
μενο σεμινάριο.

Το εν λόγω σεμινάριο, θα πραγ-
ματοποιηθεί το Σάββατο 16 Απρι-
λίου 2022 και ώρες 11:00-13:00 
στο κλειστό γυμναστήριο «Μιχάλης 
Παρασκευόπουλος», υπό την καθο-

δήγηση του εξειδικευμένου προπο-
νητή πολεμικών τεχνών Master Ιω-
άννη Ζάχου. Βασικός σκοπός είναι η 
ανάδειξη της σημασίας και των πολ-
λαπλών οφελών της άσκησης στην 
ενδυνάμωση των γυναικών, καθώς 
έρευνες δείχνουν ότι ο σύγχρονος 
τρόπος ζωής, θέτει σε δεύτερη μοί-
ρα τη σωματική και ψυχική υγεία 
των ανθρώπων, με αποτέλεσμα να 
παραμελούν τον εαυτό τους.

Ειδικότερα, οι συμμετέχουσες θα 
έχουν τη δυνατότητα να βιώσουν, 
σε ένα ασφαλές περιβάλλον, πιθα-
νά σενάρια βίας και να εξασκηθούν 
πρακτικά σε ρεαλιστικές και πλήρως 
εφαρμόσιμες τεχνικές αντίδρασης 
και αποφυγής, με απώτερο σκοπό 
την ενδυνάμωσης της αυτοπεποίθη-
σης και τους αισθήματος της ασφά-
λειας, μέσω της αυτοπροστασίας.

Η διοργάνωση του σεμιναρίου, με 
δεδομένη την έκτακτη συνθήκη για 
τη δημόσια υγεία λόγω covid-19, 
θα πραγματοποιηθεί με τήρηση των 

απαραιτήτων μέτρων ασφαλείας 
σύμφωνα με τα υγειονομικά πρω-
τόκολλα. Στο πλαίσιο αυτό, η είσο-
δος είναι ελεύθερη, αλλά είναι απα-

ραίτητη η προκράτηση θέσεων με 
τους εξής τρόπους:

• Συμβουλευτικό Κέντρο Υπο-
στήριξης Γυναικών-Θυμάτων Βί-

ας του Δήμου Αλεξανδρούπολης, 
2551025629

• Email: isotita@alexpolis.gr

Έρχεται το 2ο Σεμινάριο Αυτοάμυνας 
για Γυναίκες από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης
Το Σάββατο 16 Απριλίου 
- Οι λεπτομέρειες για 
όσες ενδιαφέρονται
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Η Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρού-
πολης, η Ένωση Πολιτιστικών Φορέ-
ων Έβρου (ΕΠΟΦΕ) και η Ένωση Απο-
στράτων Αξιωματικών Στρατού Έβρου, 
απευθύνουμε ανοιχτή πρόσκληση προς 
όλους τους πολίτες της Θράκης σε ένα 
ιστορικό γεγονός - την επίσημη τελε-
τή των αποκαλυπτηρίων του Μνημείου 
Θρακικού Ελληνισμού, που θα πραγμα-
τοποιηθεί την Κυριακή των Βαΐων 17 
Απριλίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. στον 
περίβολο της Πλατείας του Μητροπολι-
τικού Ναού Αγίου Νικολάου στην Αλε-
ξανδρούπολη.

Η Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρού-
πολης, η Ένωση Πολιτιστικών Φορέ-
ων Έβρου (ΕΠΟΦΕ) και η Ένωση Απο-
στράτων Αξιωματικών Στρατού Έβρου, 
απευθύνουμε ανοιχτή πρόσκληση προς 
όλους τους πολίτες της Θράκης σε ένα 
ιστορικό γεγονός - την επίσημη τελε-
τή των αποκαλυπτηρίων του Μνημείου 
Θρακικού Ελληνισμού, που θα πραγμα-
τοποιηθεί την Κυριακή των Βαΐων 17 
Απριλίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. στον 

περίβολο της Πλατείας του Μητροπολι-
τικού Ναού Αγίου Νικολάου στην Αλε-
ξανδρούπολη.

100 χρόνια μετά την ολοκλήρωση 
του δράματος από τα θηριώδη πάθη 
που βίωσε ο Ελληνισμός της Θράκης 
και εκτυλίχθηκαν στο πρώτο τέταρτο του 
20ου αιώνα, η μνήμη όλων αυτών των 
χιλιάδων προγόνων μας, που υπήρξαν 
θύματα των τραγικών εκείνων στιγμών 
της ιστορίας μας, αποκαθίσταται με τη 
ανέγερση ενός μεγαλοπρεπούς Μνημεί-
ου Θρακικού Ελληνισμού στην πρωτεύ-
ουσα του Έβρου την Αλεξανδρούπολη, 
από τους συμπράττοντες φορείς – την 
Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Έβρου 
(Ε.ΠΟ.Φ.Ε.) και την Ένωση Αποστρά-
των Αξιωματικών Στρατού/Παράρτημα 
Αλεξανδρούπολης (Ε.Α.Α.Σ./Π.Α.), υπό τη 
Σκέπη και τις ευλογίες της Ιεράς Μητρό-
πολης Αλεξανδρούπολης.

Μια ιστορική πρωτοβουλία των συ-
μπραττόντων φορέων που έχει διπλό 
σκοπό, αφενός μεν, την απόδοση ελα-
χίστου φόρου τιμής και ιερού χρέους 

υπέρ αναπαύσεως των κεκοιμημένων 
ψυχών των Ελλήνων της ενιαίας Θρά-
κης, που βίωσαν διώξεις, εκτοπισμούς, 
βασανισμούς, μαρτύρια και θανατώσεις 
στο πρώτο τέταρτο του 20ου αιώνα και 
αφετέρου δε, την ευρεία ανάδειξη της 
ιστορικά αποδεδειγμένης και επιστημο-

νικά τεκμηριωμένης, αλλά δυστυχώς, 
αποσιωπημένης αυτής πτυχής της ιστο-
ρίας των προγόνων μας.

Με βαθιά εκτίμηση,
Για τους Συμπράττοντες Φορείς
Ο Πρόεδρος της Ε.ΠΟ.Φ.Ε.

Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Έβρου 
Δημήτριος Κελεμίδης   
Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Σ.
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών 
Στρατού / Π.Α.
Πρόδρομος Φωτακίδης
Αντιστράτηγος ε.α.

Αποκαλυπτήρια μνημείου Θρακικού 
Ελληνισμού στην Αλεξανδρούπολη

ΜΉΤΡΟΠΟΛΉ, ΕΠΟΦΕ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ 
ΑΞΙΏΜΑΤΙΚΟΙ ΑΠΕΥΘΥΝΟΥΝ ΑΝΟΙΧΤΉ 
ΠΡΟΣΚΛΉΣΉ ΠΟΛΙΤΏΝ ΣΕ ΕΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΓΕΓΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΉ ΘΡΑΚΉ
                               
Η επίσημη τελετή θα πραγματοποιηθεί την 
Κυριακή των Βαΐων 17 Απριλίου στον περίβολο 
της Πλατείας του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου 
Νικολάου

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Μαρίνος Βραχιώλιας του Κωνσταντίνου και της Πελαγίας το γένος Μαρμαρά 
που γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη και κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη και η 
Διαλεχτή Γκουδούλα του Απόστολου και της Αθανασίας το γένος Ούτσιου που 
γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη και κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη πρόκειται 
να παντρευτούν στον Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης.

Σύμβαση για την τοποθέτηση 
νέων στεγάστρων υπογράφηκε 
στη ΤΙΕΔΑ για να τοποθετηθούν 
στο δημοτικό camping Αλεξαν-
δρούπολης.

Ο Δήμος κάνει λόγο για “την 
ολοκλήρωση των χρονοβόρων 
γραφειοκρατικών διαδικασιών 

για την ανάδειξη του αναδόχου 
του έργου”.  Τη σύμβαση για 
την προμήθεια και εγκατάσταση 
επτά (7) νέων μεταλλικών στε-
γάστρων στο δημοτικό camping 
Αλεξανδρούπολης, συνολικού 
προϋπολογισμού: 230.020,00€ 
(συμπ. ΦΠΑ 24%), υπέγραψε σή-
μερα Πέμπτη 14.04.2022 ο Πρό-
εδρος της Τουριστικής Ιαματικής 
Επιχείρησης του Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης, Βασίλης Δέλκος και 
ο ανάδοχος του έργου, παρου-
σία του νέου αντιπροέδρου της 
Τ.Ι.Ε.Δ.Α., Πέτρου Κυριακίδη.

Φορέας χρηματοδότησης 
της παρούσας σύμβασης, είναι 
η «Τουριστική Ιαματική Επιχεί-
ρηση Δήμου Αλεξανδρούπολης 
ΑΕ» και για τον ορισμό του ανα-
δόχου ακολουθήθηκαν οι διαδι-
κασίες του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμ-
βάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Όπως αναφέρεται, οι εργα-
σίες αναμένεται να ξεκινήσουν 
αμέσως μετά το Πάσχα και σύμ-
φωνα με τη σύμβαση προβλέ-
πεται να ολοκληρωθούν εντός 
τριών μηνών

Σύμφωνα με ότι 
προβλέπει θα 
ολοκληρωθεί περι τα 
τέλη Ιουλίου Η εταιρεία Ζα-

ντε Ferries θα 
παρέχει έκπτωση 
50% για την έκδο-
ση των εισιτηρίων 
των μονίμων και 
αναπληρωτών κα-
θηγητών και δα-
σκάλων, καθώς 
και των οχημά-
των τους για την 
μετακίνησή τους 
στον τόπο διαμο-
νής τους για τις 
εορτές του Πά-
σχα με την επί-
δειξη της υπουρ-
γικής απόφασης 

της πρόσληψής τους και της αστυνομικής 
τους ταυτότητας, για το χρονικό διάστη-
μα από 15/04/2022 έως και 01/05/2022.

Σαμοθράκη: Παροχή 
έκπτωσης 50% με το πλοίο 
Από τη Zanteferries σε 
αναπληρωτές δασκάλους 
& καθηγητές 

Σύμβαση έργου για νέα 
στέγαστρα στο δημοτικό camping 
Αλεξανδρούπολης
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Η παιδαγωγική ομάδα του 
ευρωπαϊκού Προγράμματος 
Erasmus CIAK αποτελούμενη 
από την διευθύντρια Αντιόπη-
Ελένη Τεμπρίδου, Καραγιάννη 
Μαρία, Καπόγλου Χρυσοβαλά-
ντω, Αγάθη Καφετζή, Βιργινία 
Καραβοκύρη, Παπαδάκη Χρή-
στο, Συρουλάκη Αθανασία και 
εξωτερική συνεργάτιδα την Αγ-
γελική Κουγιουρούκη του 1ου 
Πειραματικού Δημοτικού Σχο-
λείου Αλεξανδρούπολης, σε 
συνεργασία με επιλεγμένους 
μαθητές της έκτης τάξης, συμ-
μετείχαν στην 4η διαδικτυα-
κή συνάντηση του προγράμ-
ματος με διοργανώτρια χώρα 
την Ισπανία. 

Εκεί συγκεκριμένα, οι μαθη-
τές: Αναστασοπούλου ‘Ολγα, 
Αργυρίου Παναγιώτα, Δημό-
πουλος Δήμος, Κοκκίνου Ανα-
στασία-Ζωή, Κουρτζουλή Μα-
ριλένα, Μιχαηλίδη Βασιλεία, 

Μπουμποπούλου Ελευθερία, 
Μπουμπόπουλος Ιωάννης, Νι-
κήτας Ιωάννης και Πανταζίδης 
Κωσταντίνος, πήραν μέρος σε 
εκπαιδευτικές και συνεργατικές 
δραστηριότητες.

Στο πρόγραμμα αυτό πραγ-
ματοποιήθηκαν 4 μαθήματα, 
μέσα από τα οποία οι μαθητές 
είχαν την ευκαιρία να παρακο-
λουθήσουν ζωντανά μέσα από 
τηλεδιασκέψεις την ιστορία του 
κινηματογράφου , πως δημι-
ουργήθηκε το θέατρο, κάποιες 
από τις πρώτες ταινίες, παλιούς 
ηθοποιούς, σκηνοθέτες, θεατρι-
κούς συγγραφείς και θεατρικά 
έργα, όπως επίσης και πιο σύγ-
χρονα έργα. Όλοι οι μαθητές 
εργάζονταν σε δυάδες ή τριά-
δες της δικής τους επιλογής, με 
το προσωπικό laptop της κάθε 
ομάδας που τους το παραχω-
ρούσε το σχολείο στην αίθουσα 
Stem για το πρόγραμμα.

           
Τα μαθήματα:

•  1η μέρα: Γνωριμία με τα 
παιδιά και τις δασκάλες από 
τις άλλες χώρες, διαδραστικά 
παιχνίδια σε σχέση με τα βρα-
βεία Oscar. Η κυρία Καραγιάν-
νη παρουσίασε το βίντεο προ-
βολής του προγράμματος που 
δημιούργησε η κυρία Καπόγλου.

•  2η μέρα: Παρουσιάστηκαν 
βιντεάκια σχετικά με τον κινημα-
τογράφο, τα παιδιά μάθανε για 
ανθρώπους που δημιούργησαν 
την 1η ταινία και από τι αποτε-
λούνταν η πρώτη κάμερα. (Fun 
Fact: To ήξερες ότι η πρώτη κά-

μερα χρειαζόταν 30 λεπτά για 
να αποτυπώσει μόνο ένα μέρος 
της εικόνας;)

•  3ο μέρα: Μαθαίνοντας 
σχετικά με την ιστορία στο θέ-
ατρο ακόμα από τα χρόνια του 
William Shakespeare και μερι-
κά από τα πιο γνωστά του έρ-
γα όπως:

1.  Romeo and Juliet-Ρωμαί-
ος και Ιουλιέτα

2.  The taming of the Shrew-
Το Ημέρωμα της Στρίγγλας

3.  A midsummer night’s 
dream-Όνειρο Θερινής Νυκτός

4.  Hamlet-Άμλετ
Ξεκινώντας την προετοι-

μασία για μια ιστορία στο 
storyboard

Η κυρία Καφετζή παρουσί-
ασε το spot που δημιούργησε 
στα πλαίσια του ομίλου θεά-
τρου που λειτουργεί αλλά και 
όλες τις δραστηριότητες που 
υλοποιούν οι εκπαιδευτικοί της 
παιδαγωγικής ομάδας για το 
πρόγραμμα.

•  4η μέρα: Τα παιδιά επι-
τέλους βρίσκονται στο στάδιο 
επιλογής θέματος της ιστορί-
ας και έπειτα από χρονοβόρα 
δουλειά καταφέρνουν μέσα από 
την συνεργασία και την ετοιμό-
τητα τους, να ολοκληρώσουν 

την ιστορία στο storyboard σχε-
τικά με την καθημερινότητα των 
ανθρώπων, πόσο έχει αλλάξει η 
ζωή τους με τα πράγματα που 
γίνονται γύρω τους αλλά και 
πως νιώθουν και διαχειρίζονται 
τα γεγονότα που ακούνε από τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η 
ιστορία αυτή έχει τίτλο: Ονει-
ρεμένοι χαρταετοί και εγκλω-
βισμένα όνειρα (dreamy kites 
and caged dreams)                                                     

 
Συντάκτριες του παραπάνω 
κειμένου είναι οι μαθήτριες: 
Παναγιώτα Αργυρίου, Βασι-
λεία Μιχαηλίδη

Μαθητές μας συνεργάστηκαν 
διαδικτυακά με παιδιά από την Ισπανία

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΉΜΟΤΙΚΟ 
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΉΣ: 4Ή ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΉ 
ΣΥΝΑΝΤΉΣΉ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ERASMUS CIAK 
   
Η παιδαγωγική ομάδα του Προγράμματος 
Erasmus CIAK του σχολείου και επιλεγμένοι 
μαθητές της 6ης τάξης,  πήραν μέρος 
σε εκπαιδευτικές και συνεργατικές 
δραστηριότητες

Ο Δήμος Ορεστιάδας σε συνερ-
γασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Έβρου υλοποίησε 
Εικαστική Δράση με τη χρήση ανα-
κυκλώσιμων υλικών, στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας Followgreen. Στη δρά-
ση έλαβαν μέρος μαθητές 6 σχολι-
κών μονάδων του Δήμου, οι οποίοι 
ανέπτυξαν 46 εικαστικά έργα με τη 

χρήση ανακυκλώσιμων υλικών, υπό 
την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών.

Στόχος της δράσης αυτής ήταν  να 
ενημερωθούν οι μαθητές για τις αξίες 
και τη σπουδαιότητα της επαναχρη-
σιμοποίησης και κατ΄ επέκταση της 
εξοικονόμησης πρώτων υλών, μαθαί-
νοντας στην πράξη πως όλα τα υλικά 
είναι χρήσιμα, αρκεί να έχεις φαντα-
σία και δημιουργικότητα!

Τα έργα των μαθητών, καθ’ όλη 
τη διάρκεια της δράσης, έλαβαν 
προβολή στη δημοτική πλατφόρμα 
ανακύκλωσης Followgreen Δήμου 
Ορεστιάδας. Τα μέλη της δημοτικής 
πλατφόρμας είχαν τη δυνατότητα να 

ψηφίσουν την αγαπημένη τους συμ-
μετοχή.

Παρακάτω παραθέτουμε τα απο-
τελέσματα της ψηφοφορίας:

• 1η και 2η θέση κατέλαβαν δημι-
ουργίες μαθητών του 6ου Δημοτικού 
Ορεστιάδας

• Την 3η θέση κατέλαβε το 7ο Δη-
μοτικό Ορεστιάδας

• Όλες οι σχολικές μονάδες θα λά-
βουν έπαινο συμμετοχής

• Τα σχολεία που κατέλαβαν τις 
πρώτες θέσεις θα λάβουν χρηστι-
κό δώρο, καθώς και πόντους επι-
βράβευσης στο Σχολικό Μαραθώνιο 
Ανακύκλωσης 

Ο Δήμος Ορεστιάδας συγχαίρει 
όλους τους μαθητές για την προσπά-
θειά τους και ευελπιστούμε τη νέα 
σχολική χρονιά να συνεχίσουμε με 
ακόμη περισσότερες δράσεις ανα-
κύκλωσης!

Σχολικός Εικαστικός 
Διαγωνισμός Δήμου Ορεστιάδας

Στη δράση έλαβαν 
μέρος μαθητές 6 
σχολικών μονάδων 
του Δήμου, οι οποίοι 
ανέπτυξαν 46 εικαστικά 
έργα με τη χρήση 
ανακυκλώσιμων υλικών, 
υπό την καθοδήγηση 
των εκπαιδευτικών.
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Η πρώτη εφαρμογή του πα-
ράλληλου μηχανογραφικού για 
τους αποφοίτους του Λυκείου 
οδήγησε στο διπλασιασμό των 
εγγραφών σπουδαστών ηλικί-
ας 18-20 ετών στα Δημόσια 
ΙΕΚ μέσα σε ένα χρόνο.  Πάνω 
από 12.000 απόφοιτοι, έναντι 
6.715, εγγράφηκαν πέρσι, με 
τις αιτήσεις να ξεπερνούν τις 
24.000 για μόλις 8.000 δια-
θέσιμες θέσεις.

Η λειτουργία νέων θεμα-
τικών ΙΕΚ και η επέκταση του 
δικτύου των πειραματικών 
ΙΕΚ θα οδηγήσει σε αυξημέ-
νες θέσεις αλλά και ειδικότη-
τες φέτος, μετά και την περσι-
νή «θερμή» υποδοχή από τους 
αποφοίτους Λυκείου -σύμ-
φωνα με υψηλόβαθμα στελέ-
χη του υπουργείου Παιδείας 
που επικαλείται η εφημερίδα 
“Ελεύθερος Τύπος”- ώστε το 

παράλληλο μηχανογραφικό να 
«πρωταγωνιστήσει» και φέτος. 
Υπενθυμίζεται ότι οι υποψή-
φιοι, εκτός από το παράλλη-
λο μηχανογραφικό, μπορούν 
να υποβάλουν αίτηση και τον 
Σεπτέμβρη, με τον συνολικό 
διαθέσιμο αριθμό θέσεων στα 
ΙΕΚ να κινείται στις 27.000, με 
δυνατότητα επέκτασης.

Στο πλαίσιο αυτό, το θε-
ματικό ΙΕΚ στο Σουφλί -όπου 
επιχειρείται η αναβίωση της 
σηροτροφίας και της μετα-
ξουργίας- θα λειτουργήσει για 
πρώτη φορά φέτος από τον Σε-
πτέμβριο του 2022. Ακόμα δεν 
είναι γνωστός ο αριθμός των 
εισακτέων που θα δεχθεί, όμως 
έχουν «κλειδώσει» οι βασικές 
ειδικότητες:

• Μεταξουργία
•  Σηροτροφία
•  Μελισσοκομία

•  Μεταποίηση αρωματικών 
φυτών και βοτάνων

Οι σπουδαστές στο τε-
λευταίο (πέμπτο) εξάμηνο θα 
έχουν την ευκαιρία να κάνουν 
την πρακτική άσκησή τους σε 
συνεργασία με τοπικούς καλ-
λιεργητές, αγρότες και γεωπό-

νους, η οποία είναι αμειβόμενη. 
Στόχος είναι να συμμετάσχουν 
σε ευρωπαϊκά προγράμματα, 
ενώ το πρόγραμμα σπουδών 
του ΙΕΚ αποτελεί σύμπραξη 
της τοπικής κοινωνίας με το 
υπουργείο Παιδείας.

Στόχος του σχεδιασμού, 

όπως αναφέρει η ΕΡΤ, είναι 
να αναβιώσει η δραστηριότητα 
στους δύο πρώτους κλάδους, 
που είχαν μακρά παράδοση 
στην περιοχή του Σουφλίου 
και για τους οποίους έχουν 
προηγηθεί υπουργικές δηλώ-
σεις “επανεκκίνησης” και στή-

ριξης. Παράλληλα, επιδιώκεται 
να ενισχυθεί και το ενδιαφέ-
ρον για τη Μελισσοκομία και 
τη Μεταποίηση Αρωματικών 
Φυτών, που επίσης θεωρού-
νται τομείς αναπτυξιακής προ-
οπτικής.  

Κ.Η. 

Ειδικότητες μεταξουργίας, σηροτροφίας 
και μελισσοκομίας στο ΙΕΚ Σουφλίου!

ΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΙΕΚ ΘΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΉΣΕΙ ΓΙΑ ΠΡΏΤΉ ΦΟΡΑ 
ΦΕΤΟΣ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ        

Οι σπουδαστές του τελευταίου εξαμήνου θα 
έχουν την ευκαιρία σε αμειβόμενη πρακτική 
άσκηση 

Φιλόξενο, στο κέντρο της όμορφης Καβά-
λας, κοιτάει στον Νοτιά τον ήλιο και τη θά-
λασσα.

Το «ΝΕΦΕΛΗ», ένα ξενοδοχείο με ιστορία 
35 ετών, πρόσφατα ανακαινισμένο, είναι έτοιμο 
να σας υποδεχθεί για τις διακοπές ή τις επαγ-
γελματικές δραστηριότητές σας.

Το ευγενικό και πρόθυμο προσωπικό θα 
φροντίσει για την ευχάριστη διαμονή σας στην  
«Γαλάζια» πόλη μας.

Το ξενοδοχείο «ΝΕΦΕΛΗ» διαθέτει αίθου-
σες όπου μπορούν να πραγματοποιηθούν εται-
ρικές συναντήσεις και άλλες εκδηλώσεις. 

Σαλόνι ή στο μπαρ μπορείτε να πάρετε το 
πρωινό ή τον καφέ σας, ενώ στο εστιατόριο 
με κήπο, το γεύμα σας.

Το καλοκαίρι στο Roof Garden μπορείτε 
απολαύσετε ένα κρύο ποτό, την πανοραμική 
θέα της πόλης και το απέραντο γαλάζιο της 
θάλασσας και του ουρανού.

Ερυθρού Σταυρού 50
65403,  Καβάλα
Τηλ: 2510–227441–44
web:  nefeli.com.gr/

Σας καλωσορίζουμε στο Ξενοδοχείο μας !

Τα δωμάτια είναι εξοπλι-
σμένα με ό,τι είναι δυνατόν 
να κάνει την παραμονή σας 
ευχάριστη και άνετη, όπως 
αυτόνομος κλιματισμός, δο-
ρυφορική τηλεόραση, σύν-
δεση Internet, ψυγείο, σε-
σουάρ μαλλιών. 
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ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                                                                  Διδυμότειχο  13-4-2022
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ                                          Αριθ. Πρωτ.:   400                     
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ  3
683 00 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
Τηλ. :2553351358

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ› αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το N.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Διδυμοτείχου» 

          Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 37 έως και 42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προ-

σλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοι-
πές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ. Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων έκτακτου προσω-
πικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31-10-2014), όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 
52 του Ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130/τ.Α΄/18-7-2018), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν.4528/2018 «Κύρωση Σύμβασης για τη λειτουργία του Ελ-
ληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 50/τ. Α΄/16-3-2018).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
167/τ. Α΄/30-10-2019), όπως ισχύει.

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απρι-
λίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ 
(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), καθώς και τις διατάξεις του νόμου του Ελληνικού Κοινο-
βουλίου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για 
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσω-
μάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».

7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/835/οικ. 8660/17-5-2021 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού 
Εσωτερικών με θέμα «Ταξινόμηση των Δήμων στις κατηγορίες των περ. στ΄ και ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 
του Ν. 4765/2021 (Α΄ 6)» (ΑΔΑ:ΨΨΜ246ΜΤΛ6-ΑΧΥ).  

8. Την υπ΄ αριθ. 27/2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Προστασί-
ας και Αλληλεγγύης του Δήμου Διδυμοτείχου με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού 
Ι.Δ.Ο.Χ. (οκτάμηνης διάρκειας) για τη μονάδα σίτισης Ηλικιωμένων με κάλυψη δαπάνης από Κ.Α.Π.». 

9. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 27552/31-03-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θρά-
κης με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ. 
¨Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης¨ Δήμου Διδυμοτείχου Ν. Έβρου».

10. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./88/13816/27-7-2021 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 
2 παρ. 1 της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα»  (ΦΕΚ 280/Α΄) 
όπως ισχύει, με την οποία εγκρίθηκε για το Δήμο Διδυμοτείχου η πρόσληψη δύο (2) ατόμων, με σχέση εργασί-
ας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, 
σύμφωνα με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 57353/02-08-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση 
πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους ΟΤΑ με κάλυψη της δα-
πάνης από Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους έτους 2021».

11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγ-
γύης του Δήμου Διδυμοτείχου (ΦΕΚ 410/τ.Β΄/22-2-2012).

12. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 110/24-01-2022 Βεβαίωση της Αναπληρώτριας Διευθύντριας Διοικητικού-Οι-
κονομικού του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Διδυμοτείχου περί ύπαρξης των 
σχετικών πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας 
Ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει
  Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για 

την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλλη-
λεγγύης, που εδρεύει στο Δήμο Διδυμοτείχου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και 
διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθε-
τα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης Υπηρεσία Έδρα 

υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια 
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

101

Κέντρο 
Κοινωνικής 
Προστασίας και 
Αλληλεγγύης
Δήμου 
Διδυμοτείχου

Διδυμότειχο
Π.Ε. Έβρου

ΔΕ Οδηγών 
Αυτοκινήτων Γ΄ ή 
C κατηγορίας
(χωρίς κάρτα 
ψηφιακού ταχο-
γράφου) 

8 μήνες 1

102

Κέντρο 
Κοινωνικής 
Προστασίας και 
Αλληλεγγύης
Δήμου 
Διδυμοτείχου

Διδυμότειχο
Π.Ε. Έβρου

ΥΕ Γενικών 
Καθηκόντων 8 μήνες 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση,  ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 

2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτο-
προσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή 
τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας 
στην ακόλουθη διεύθυνση: Υψηλάντου 3 Τ.Κ. 683 00 στο Διδυμότειχο, απευθύνοντάς την υπόψη κας Ουζουνίδου 
Χρυσάνθης (τηλ. επικοινωνίας: 2553351358).Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που 
φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 
γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο 2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστα-
σία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή των υποψηφίων 
στη διαδικασία πρόσληψης με την οικειοθελή υποβολή αίτησης με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά προς 
τον Φορέα, συνεπάγεται τη συναίνεση του υποψηφίου για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσω-
πικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και για την ασφαλή διατήρησή τους σε αρχείο (φυσικό ή ψηφιακό) 
για συγκεκριμένο σκοπό και για όσο χρόνο απαιτείται, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες 
πρόσληψης. Οι φορείς οφείλουν να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων από τυχόν υποκλο-
πή προκειμένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι υποψή-
φιοι διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής τους ανά πάσα στιγμή και κατόπιν υποβολής σχετικής 
αίτησης προς το Φορέα.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της είναι απο-
κλειστικά του υποψηφίου.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού 
(ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπά-
γεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την 
περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και 
ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην Ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν 
επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην  περίπτωση 
αυτή ο υποψήφιος θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύ-
νολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών (υπολογιζομένων 
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφη-
μερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα του Δήμου Διδυμοτείχου, καθώς και στο δικτυακό τόπο του Δήμου 
Διδυμοτείχου (www.didymoteicho.gr) στον οποίο εδρεύει το ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγ-
γύης του Δήμου Διδυμότειχου». εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. 
Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, 
εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) Στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω δι-
εύθυνση ή στο δικτυακό τόπο του Δήμου Διδυμοτείχου (www.didymoteicho.gr) στο οποίο εδρεύει το ΝΠΔΔ 
«Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Διδυμότειχου», β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ 
(www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες ->Έντυπα - Δι-
αδικασίες -> Διαγωνισμών Φορέων ->Ορ. Χρόνου ΣΟΧ, γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 
(ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι 
-> Ανεξάρτητες και άλλες αρχές -> ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ 
και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες ->Έντυπα –Διαδικασίες -> Διαγωνι-
σμών Φορέων ->Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Ν.Π.Δ.Δ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΓΙΑΓΤΖΙΔΗΣ 

ΑΔΑ: ΩΥΝ3ΩΞΒ-ΔΦΖ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 7301

ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ  “ΙΡΛΑΝΔΙΚΗΣ 
ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ” ΔΗΜΟΥ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»
CPV:  45233142-6 
(Εργασίες επισκευής οδών)
Α.Α. Συστήματος Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού: …

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
του έργου:

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ  “ΙΡΛΑΝΔΙΚΗΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ” ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

Ο Δήμος Ορεστιάδας διακηρύττει ότι την  16η του μηνός  Μαίου του έτους 2022 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 
15.00 μ.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δήμο Ορεστιάδας, θα διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία μέσω 
του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: 
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ “ΙΡΛΑΝΔΙΚΗΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ” ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» με προϋπολογισμό 665.000,00 
ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Το έργο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στη ΣΑΕ 572, σε βάρος του προϋπολογι-
σμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57200002.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό: 403.450,25 € 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, απολογιστικά) και ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 129.321,42 € 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα).

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 
1/2022 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ορεστιάδας, ανέρχεται στο ποσό των 536.290,32  ΕΥΡΩ (χωρίς 
Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 665.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον 
ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και 
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.orestiada.gr).      

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα τύπου για διαδι-
κασίες σύναψης συμβάσεων έργου.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα 
κατηγορίας: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό: 403.450,25 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, απολο-
γιστικά) και ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με  προϋπολογισμό 129.321,42 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και που 
είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμ-

βαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προ-
σαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της 
παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικα-
σιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των 

παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. 
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς  Φ.Π.Α. 

δηλαδή 10.725,81 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το  Δήμο Ορεστιάδας. Η εγγύ-
ηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προ-
σφοράς του άρθρου 19 της αναλυτικής διακήρυξης, ήτοι μέχρι 16/07/2023, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπο-
νται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι δώδεκα (12)  ημερολογιακοί μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από Υπουργείο Υποδομών - ΠΔΕ με ΣΑΕ 572 και Κ.Α. 64.7336.01 (κωδικός αριθ-

μός έργου του προϋπολογισμού του Δήμου Ορεστιάδας.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή που είναι  η Οικονομική Επιτροπή.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο: Δήμο Ορεστιάδας, αρ-

μόδιος υπάλληλος: Σκερλετίδου Αικ. (τηλ.: 2552350347) και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ορεστιάδας (τηλ.: 
2552350360), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 Ορεστιάδα, 14/04/2022
Ο  Δήμαρχος Ορεστιάδας

Μαυρίδης Βασίλειος
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Με απόφαση του Περιφερει-
άρχη Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης κ. Χρήστου Μέτιου, η Πε-
ριφέρεια ΑΜΘ χρηματοδοτεί το 
έργο του Δήμου Σουφλίου για 
την ενεργειακή αναβάθμιση του 
Δημοτικού Σχολείου Τυχερού, με 
πόρους ύψους 1,5 εκατομμυρίων 
ευρώ από το ΕΣΠΑ.

Σκοπός του έργου είναι η εξοι-
κονόμηση ενέργειας και η βελτί-
ωση της  ενεργειακής απόδοσης 
των δύο κτιρίων που στεγάζουν 
το Δημοτικό Σχολείο Τυχερού και 
τα οποία χρονολογούνται από 
τις δεκαετίες του 1950 και του 
1990, έτσι ώστε αυτά να ανα-
βαθμιστούν στην ενεργειακή κα-

τηγορία Α+ από τις κατηγορίες Η 
και Ζ που βρίσκονται σήμερα. Με 
το έργο θα επιτευχθεί επομένως 
μια εξαιρετικά σημαντική συνολι-
κή αναβάθμιση των δύο κτιρίων 
με ταυτόχρονη προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντος. 

Προβλέπονται μια σειρά από 
εργασίες όπως:

•  Τοποθέτηση κελύφους θερ-
μομόνωσης

•  Τοποθέτηση νέων κουφω-
μάτων

•  Τοποθέτηση φωτιστικών 
LED

•  Τοποθέτηση φωτοβολτα-
ϊκών

•  Εγκατάσταση νέων αντλιών 

θερμότητας
•  Εγκατάσταση ενδοδαπέδιας 

θέρμανσης
•  Εγκατάσταση μηχανικού αε-

ρισμού κ.ά.
Παράλληλα, θα ανακαινιστούν 

πλήρως οι τουαλέτες και θα το-
ποθετηθούν υποδομές ώστε το 
σχολείο να είναι προσβάσιμο σε 
άτομα με αναπηρία.

Με αφορμή την ένταξη του έρ-
γου στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας, 
ο κ. Μέτιος μετέβη στο Τυχερό 
και είχε συνάντηση στο χώρο του 
σχολείου με το Δήμαρχο Σουφλί-
ου κ. Παναγιώτη Καλακίκο μαζί με 
τον Αντιπεριφερειάρχη Έβρου κ. 
Δημήτρη Πέτροβιτς και τον Αντι-

περιφερειάρχη Αγροτικής Οικο-
νομίας κ. Βασίλη Δελησταμάτη.

Εκεί, ενημερώθηκαν για τις ερ-
γασίες που θα πραγματοποιηθούν 
στο σχολείο από τον Αντιδήμαρ-
χο Δημοτικής Ενότητας Τυχερού 
κ. Δημήτρη Δαρούση, παρουσία 
του Προέδρου Τοπικής Κοινότη-
τας Τυχερού κ. Άγγελου Ζαπάρτα, 
του Γενικού Γραμματέα του Δή-
μου Σουφλίου κ. Χρήστου Χρι-
στοδούλου, καθώς επίσης του 
Διευθυντή του σχολείου κ. Γιώρ-
γου Καλομπρατσίδη και εκπαι-
δευτικών και της Προέδρου του 
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 
κυρίας Αθανασίας Δογρουλάκη.

Ενεργειακή αναβάθμιση του 
Δημοτικού Σχολείου Τυχερού

ΜΕ ΠΟΡΟΥΣ ΥΨΟΥΣ 1,5 
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΏΝ ΕΥΡΏ 
ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΑΠΟΦΑΣΉ ΤΉΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΜΘ 
                               
Σκοπός του έργου είναι η 
εξοικονόμηση ενέργειας και η 
βελτίωση της  ενεργειακής απόδοσης 
των δύο κτιρίων που στεγάζουν 
το Δημοτικό Σχολείο Τυχερού και 
τα οποία χρονολογούνται από τις 
δεκαετίες του 1950 και του 1990

Το Δ.Σ. του Εργατοϋπαλλη-
λικού Κέντρου Ν. Έβρου ενη-
μερώνει τους μισθωτούς του 
ιδιωτικού τομέα για το «Δώρο 
Πάσχα», τα ακόλουθα:

Ποιοι δικαιούνται «Δώρο 
Πάσχα»

Δώρο Πάσχα δικαιούνται 
όλοι οι μισθωτοί που απασχο-
λούνται στον ιδιωτικό τομέα 
με σχέση εξαρτημένης εργασί-
ας αορίστου ή ορισμένου χρό-
νου. Για τον υπολογισμό του 
ποσού του Δώρου Πάσχα λαμ-
βάνεται υπόψη αν αμείβονται 
με ημερομίσθιο ή με μισθό.

Η χρονική περίοδος που 
υπολογίζεται ξεκινά από την 
1η Ιανουαρίου του έτους μέ-
χρι την 30η Απριλίου. Αν η 
σχέση εργασίας είχε διάρκεια 

όλο το εν λόγω χρονικό διά-
στημα δικαιούται να λάβει μι-
σό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται 
με μισθό και 15 ημερομίσθια 
αν αμείβεται με ημερομίσθιο.

Σε περίπτωση που η σχέση 
εργασίας κάποιου μισθωτού 
δεν είχε διάρκεια ολόκληρο 
το χρονικό διάστημα, τότε δι-
καιούται να λάβει αναλογία 
Δώρου. Αυτή υπολογίζεται 
ως εξής:

• Προκειμένου για αμειβό-
μενο με μισθό, ποσό ίσο με 
1/15 του μισού μηνιαίου μι-
σθού ή ένα ημερομίσθιο για 
τους αμειβόμενους με ημερο-
μίσθιο, για κάθε 8 (οκτώ) ημε-
ρολογιακές ημέρες, διάρκειας 
σχέσης εργασίας.

• Σε περίπτωση που η σχέ-
ση εργασίας διαρκέσει λιγότε-
ρο από οκτώ ημέρες δικαιού-
ται ανάλογο κλάσμα για Δώρο 
Πάσχα.

Πότε καταβάλλεται το 
Δώρο Πάσχα

Το Δώρο Πάσχα καταβάλ-
λεται τη Μεγάλη Τετάρτη, εν-
νοείται βέβαια ότι ο εργοδό-
της μπορεί να καταβάλει το 
δώρο και νωρίτερα από την 
παραπάνω ημερομηνία. Για το 
Δώρο Πάσχα παρακρατούνται 
εισφορές υπέρ του ΙΚΑ και 
Φόρου Μισθωτών Υπηρεσι-
ών. Το Δώρο Πάσχα σε καμία 
περίπτωση δεν επιτρέπεται να 
καταβληθεί σε είδος, αλλά μό-
νο σε χρήμα.

Πώς υπολογίζεται το 
Δώρο Πάσχα 2022

Υπολογίζεται βάσει των 
αποδοχών που πραγματικά 
καταβάλλονται στους μισθω-
τούς και γενικότερα οι τακτι-
κές αποδοχές. Σε περίπτωση 
που η εργασιακή σχέση έχει 
λυθεί πριν από την ημερομη-
νία καταβολής το Δώρο Πά-
σχα υπολογίζεται με βάση τις 
αποδοχές που καταβάλλονταν 
την ημέρα που λύθηκε η ερ-
γασιακή σχέση. Οι εργαζό-

μενοι έχουν τη δυνατότητα, 
μέσω της online εφαρμογής 
που έχει δημιουργήσει το ΚΕ-
ΠΕΑ, να υπολογίσουν μόνοι 
τους το ύψος του ποσού που 

δικαιούνται, στον εξής σύν-
δεσμο: www.kepea.gr/calc-
doro-pasxa.php.
Για το Δ.Σ.
Του Εργατ/κού Κέντρου Ν. 

Έβρου
Ο Πρόεδρος   
Ασπιώτης Ευστάθιος            
Ο Γεν. Γραμματέας      
Μουσουνάκης Άνθιμος

Εργατικό Κέντρο Έβρου: Τι ισχύει για το Δώρο Πάσχα
Πώς το υπολογίζεται 
, πότε πρέπει να 
καταβληθεί
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ΛΥΣΗ ΧΘΕΣΙΝΟΥ (1)
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8 4 7

6 4 3 8 9 1

3 7 6

4 5 2

7 3 5

5 6 1

Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.61)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ένας φτωχός ανθρωπάκος με τη γυναίκα 
του πήγανε στο πανηγύρι του χωριού. Εκεί 
είχαν και ένα ελικόπτερο που έκανε ασκήσεις 
στον αέρα, γύριζε ανάποδα, έπαιρνε απότομες 
στροφές και ήταν πολύ εντυπωσιακό. Ο τύπος 
ήθελε λοιπόν να μπει στο ελικόπτερο αλλά η 
γυναίκα του δεν τον άφηνε γιατί το εισιτήριο 
ήταν 50 ευρώ.

- Μα βρε γυναίκα δεν βλέπεις τι ωραίο που 
είναι; Που θα το ξαναζήσουμε αυτό;

- Ναι, αλλά 50 ευρώ είναι 50 ευρώ.
Τον επόμενο χρόνο, ξανά τα ίδια. Ο τύπος 

ήθελε να μπει στο ελικόπτερο αλλά η γυναί-
κα του επέμενε ότι 50 ευρώ είναι 50 ευρώ. 
Αφού γινόταν αυτό για μερικά χρόνια, κάποια 
χρονιά ο πιλότος του ελικοπτέρου τον λυπή-
θηκε τον φίλο μας. Οπότε του είπε ότι θα τον 
αφήσει αυτόν και την γυναίκα του να μπουν 
στο ελικόπτερο τζάμπα με τον όρο ότι δεν θα 
μιλήσουν και δεν θα φωνάξουν καθόλου όσο 
θα διαρκέσει η πτήση. Μπαίνουν λοιπόν και 
αρχίζει ο πιλότος μια να ανεβαίνει, μια να κα-
τεβαίνει, να γυρίζει ανάποδα και να κάνει ότι 
τρέλα φανταστείς στον αέρα. Ο τύπος και η 
γυναίκα του δεν έβγαλαν ούτε άχνα. Ο πιλό-
τος προσπαθεί περισσότερο για να τους εντυ-
πωσιάσει, αλλά πάλι δεν ακούει τίποτα. Αφού 
τελειώνει η πτήση και προσγειώνονται, γυρίζει 
ο πιλότος και λέει στον τύπο:

- Ρε φίλε, με ξαφνιάζεις. Τόσες τούμπες στον 
αέρα και δεν μίλησες καθόλου!

- Σκέφτηκα να πω κάτι όταν έπεσε η γυναί-
κα μου, αλλά 50 ευρώ είναι 50 ευρώ!

* * * * * *

Υπάλληλος από εταιρεία φύλαξης και κα-
θαρισμού χαλιών παίρνει τηλέφωνο στο σπίτι 
της κυρίας Κατερίνα Παπαδοπούλου για την 
αποστολή των χαλιών

- Την κυρία Κατερίνα θα ήθελα
- De zi
- Όχι Νταίζη κυρία μου, την κυρία Κατερίνα 

Παπαδοπούλου θέλω
- Deee ziii
- Ποια Νταίζη μου λέτε, εγώ θέλω την κυ-

ρία Κατερίνα
- Deee ziii, petane

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια
1. Γάλλος… φίλος — Γιτζάκ…: Ισραηλι-
νός πολιτικός — Ναυτικό νοσοκομείο 
(αρχικά).
2. Αυτοσχέδια βόμβα.
3. Τα μιλάνε οι Ιταλοί.
4. Χαρτί της τράπουλας — Μπουένος…: 
η πρωτεύουσα της Αργεντινής.
5. Δηλώνει επανάληψη — Διαφημιστικό 
φιλμάκι (ξ.λ.).
6. Μακριά μονωδία — Μάρκα κασμιριών 
— Πολύτιμο υγρό.
7. Λοχ…: λίμνη της Σκοτίας — Πρόθημα 
χημικών όρων — … Ντελ Πλάτα: πόλη 
της Αργεντινής.
8. Οι εκλεκτοί μιας κοινωνίας — Αρχικά 
ενός εργατικού κέντρου — Είδος σπάθας.
9. Προϊόν… ηφαιστείου — Υπόκωφος 
ήχος.
10. … Στόουν: ηθοποιός — Ξερό χόρ-
το για ζώα.
11. Κι έτσι η γαβάθα.
12. Αξιέπαινος (αρχ.).
13. Ιδιωματική κατάφαση — Αρχαία πό-
λη της Θράκης — … Χαν: αρχηγός των 
Ισμαηλιτών.

-- Συστατικά --
• 2 φλυτζάνια ελαιόλαδο
• 4 φλυτζάνια σιμιγδάλι
• 1 ποτήρι κρασιού κονιάκ
• Μισό φλυτζάνι ζάχαρη
• δυόμιση κούπες μέλι
• 2 κουτάλια κανέλα
• 2 κουτάλια γαρύφαλλο
• 1 πορτοκάλι (ξύσμα και χυμό)
• 200 γραμμάρια τριμμένα καρύδια
• Ενάμιση φλυτζάνι αλεύρι
• 2 κουταλάκια σόδα

--  Μέθοδος Εκτέλεσης  --..
• Ρίχνουμε το σιμιγδάλι μας σε μια λεκάνη ενώ παράλ-

ληλα ζεσταίνουμε λίγο το λάδι σε ένα κατσαρολάκι.
• Ρίχνουμε το λάδι, όχι καυτό, μέσα στην λεκάνη και ανα-

κατεύουμε καλά.
• Έπειτα προσθέτουμε το ξύσμα και τον χυμό του πορ-

τοκαλιού, το κονιάκ, μία κούπα μέλι, μισό φλυτζάνι ζά-
χαρη, τα δύο κουταλάκια γαρύφαλλο και τα δύο κου-
ταλάκια κανέλα,

• Κοσκινίζουμε το αλεύρι με τη σόδα (εναλλακτικά, μπο-

ρούμε να βάλουμε μπέικιν πάουντερ), και το προσθέ-
τουμε στα προηγούμενα υλικά.

• Ανακατεύουμε καλά με τα χέρια μας (μπορούμε και στο 
μίξερ), μέχρι να ενοποιηθούν τα υλικά.

• Αν δούμε ότι το μείγμα βγαίνει πολύ νερουλό, προσθέ-
τουμε λίγο ακόμα αλεύρι. Στόχος μας είναι να έχουμε 
μια μαλακή ζύμη.

• Πλάθουμε τη ζύμη σε μικρά μελομακάρονα, ότι σχή-
ματος θέλουμε, και τα ψήνουμε σε προθερμασμένο 
φούρνο στους 150 βαθμούς για περίπου 20 λεπτά , 
μέχρι να πάρουν χρώμα. Για να μην κολλήοσυν, βά-
ζουμε μια λαδόκολλα στο ταψί μας και από πάνω τα 
μελομακαρονα...

• Λίγο πριν βγάλουμε τα μελομακάρονα από το φούρ-
νο, ετοιμάζουμε το σιρόπι. Δηλαδή, σε ένα κατσαρο-
λάκι βάζουμε το υπόλοιπο μέλι και ένα ποτήρι νερό και 
βράζουμε μέχρι να λειώσει όλο το μέλι.

• Μόλις βγάλουμε τα μελομακάρονα από το φούρνο, τα 
βάζουμε σε μια πιατέλα για να κρυώσουν λίγο, και έπει-
τα τα ρίχνουμε μέσα στο σιρόπι. Τα αφήνουμε μερικά 
λεπτά, γυρνώντας τα, μέχρι να ρουφήξουν σιρόπι και 
στην συνέχεια τα βγάζουμε με μια σουρωτή κουτάλα 
και τα τοποθετούμε στην πιατέλα τους.

• Τέλος, ρίχνουμε πάνω από τα μελομακάρονα τα τριμ-
μένα καρύδια, και αν θέλουμε και λίγη κανέλα (αφού 
την ανακατέψουμε με τα καρύδια).

•  Τα μελομακάρονα με σιμιγδάλι είναι έτοιμα!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Μελομακάρονα 
με σιμιγδάλι

Κάθετα
1. Διαρρέει τη Βέρνη — Ομάδα σε δη-
μόσια συζήτηση (ξ.λ.) — Αμερικάνικη μυ-
στική υπηρεσία.
2. Βαγενάς.
3. Το σταχτόνερο.
4. Δε βγάζει ο… άφωνος — Γλύκισμα 
με φρούτα.
5. Τρόπος μαγειρέματος (ξ.λ.) — Αυτά 
που άγιασαν.
6. Αλάτι (αρχ.) — Τα αρχικά μιας τράπε-
ζας — Βρεφικός… ύπνος.
7. Διεθνώς το γραμμομόριο — Γαλλίδα 
ηρωίδα και αγία — Παράκτιο ποτάμι της 
Βρετανίας.
8. Είδος δέντρου — Η μυθική χώρα του 
Αιήτη — Φίρμα επίπλων γραφείου.
9. Σειρά ταινιών του Σταλόνε — Κατά-
ληξη μανιάτικων επιθέτων.
10. Κακόγουστη η… τηλεφωνική — Τρα-
γοπόδαρος θεός της ελληνικής μυθο-
λογίας.
11. Θέμα που προκαλεί… διαμάχη.
12. Αφρικανός κι αυτός.
13. Αγαπώ… λατινικά — "… Μπούλμπα": 
έργο του Γκόγκολ — Παράνομος ιρλαν-
δικός στρατός.
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Η Rihanna στο εξώφυλλο 
της αμερικανικής Vogue υπε-
ρασπίζεται τόσο θαυμάσια και 
τόσο αβίαστα το γυναικείο σώ-
μα και δη, το σώμα μιας εγκύου.  

«Όταν έμαθα ότι ήμουν 
έγκυος, σκέφτηκα ότι δεν 
υπάρχει καμία περίπτωση να 

ψωνίσω ρούχα εγκυμοσύνης. 
Συγγνώμη, αλλά απολαμβάνω 
πάρα πολύ να ντύνομαι. Δεν 
θα το θυσιάσω αυτό, επειδή 
το σώμα μου αλλάζει». Αυτή η 
απόλυτα ειλικρινής αντιμετώ-
πιση απέναντι προς το στιλ (και 
τη στάση ζωής της), είναι που 

με κερδίζει πάντα στη Rihanna. 
Και είναι αυτή που με κέρδισε 
και στο εκπληκτικό εξώφυλλό 
της για τη Vogue και σε κάθε 
εμφάνιση που έχει κάνει, από 
τότε που ανακοίνωσε την εγκυ-
μοσύνη της.

«Δεν έχει σημασία αν είσαι 
έγκυος ή όχι, αν έχεις παιδί ή 
όχι, αν θέλεις να κάνεις ή όχι. 
Ο τρόπος που έχει αντιμετωπί-
σει η Rihanna το στιλ της καθ’ 
όλη τη διάρκεια της εγκυμο-
σύνης, εμπνέει όλους. Σαν να 
δίνει το ελεύθερο σε όλες τις 
γυναίκες να αγαπήσουν πραγ-
ματικά και ειλικρινά το σώμα 
τους και οποιαδήποτε αλλαγή 
αυτό δεχθεί κατά τη διάρκεια 
της ζωής τους»

«Mε τη Rihanna, τίποτα δεν 
είναι ποτέ προσχεδιασμένο. Κι-
νείται στον κόσμο με ανοιχτή 
καρδιά», γράφει η δημοσιογρά-
φος της Vogue, Chioma Nnadi 
που της πήρε την συνέντευξη 
για το περιοδικό. Λίγο μετά, δια-
βάζεις τη σταρ να λέει «Στην 
αρχή περίμενα να νιώσω κά-
ποια μαγική αλλαγή, αλλά πα-
ραμένω ο εαυτός μου».

Σε ποια 
θέση βρίσκεται 

η ελληνική 
συμμετοχή

Ο 66ος διαγωνισμός της Eurovision 
βρίσκεται προ των πυλών, με οικο-
δέσποινα χώρα για φέτος την Ιταλία. 
Η πολυαναμενόμενη εμφάνιση των 
περσινών νικητών της Eurovision, 
Måneskin, θα δώσει τη σκυτάλη σε 
ένα φαντασμαγορικό σόου στην πόλη 
του Τορίνο, από τον πρώτο ημιτελικό 
στις 10 Μαΐου, μέχρι και τη βραδιά της 
ανάδειξης του μεγάλου νικητή στις 14 
Μαΐου του 2022. 

Τα στοιχήματα για τις συμμετοχές 
που θα φτάσουν στην πρώτη πεντά-
δα έχουν πάρει «φωτιά», ενώ πολλοί 
κάνουν λόγο για ένα «back to back» 
σε νίκες από τη διοργανώτρια χώρα.

Στην πέμπτη θέση βρίσκεται μέ-

χρι στιγμής, η ελληνική συμμετοχή με 
την Αμάντα Γεωργιάδη και το «Die 
Together». Η ιστορία μιας αγάπης που 
τελείωσε παίρνει σάρκα και οστά στη 
μαγευτική Σύμη. Ένα ζευγάρι επιστρέ-
φει στο νησί, όπου γνωρίστηκαν και 
ερωτεύτηκαν. Όμως, αυτή τη φορά 
τα χαμόγελα και οι ευτυχισμένες στιγ-
μές εναλλάσσονται με την πίκρα, την 
απογοήτευση και τη ματαίωση που 
αποτυπώνεται στο βλέμμα όλων μας, 
όταν συνειδητοποιούμε ότι μια σχέση 
τελειώνει. 

Τέταρτος κατατάσσεται ο TikToker 
Σαμ Ράιντερ, που εκπροσωπεί το Ηνω-
μένο Βασίλειο, με το «Spaceman».  

Η τρίτη θέση για τα στοιχήματα, 

ανήκει στη Σουηδία και την Κορνέλια 
Τζέικομπς. Το «Hold me Closer», μία 
δυναμική μπαλάντα που εξελίσσεται 
σε ένα ποπ ροκ κομμάτι και μιλά για 
έναν έρωτα σε λάθος timing.

Στη δεύτερη θέση προβλέπεται η 
ιταλική συμμετοχή, με τον Mahmood 
που συμμετείχε και το 2019 με το 
«Soldi». Aυτή τη φορά, θα ερμηνεύ-
σει με τον Blanco, το «Brividi».  

Η πρώτη θέση, σύμφωνα πάντα 
με τα στοιχήματα, ανήκει στους Ου-
κρανούς Kalush Orchestra με το 
«Stefania». Το τραγούδι, που ξεκίνη-
σε ως το απόλυτο outsider, είναι στα 
ουκρανικά και μιλά για τη σχέση του 
παιδιού με τη μητέρα του.  

Eurovision 2022: Ποια είναι τα φαβορί 
του φετινού διαγωνισμού

Αποχώρησε 
από την 

παράσταση «Sexy 
Laundry»

Πριν από λίγες ημέρες, ο Σπύρος 
Παπαδόπουλος ανακοίνωσε μέσω του 
προσωπικού του λογαριασμού στο 
Instagram τη λήξη της παράστασης 
«Sexy Laundry» την οποία σκηνοθετού-
σε και πρωταγωνιστούσε μαζί με τη Δάφ-
νη Λαμπρόγιαννη. Η σχετική ανακοίνω-
ση ανέφερε: «Οι παραστάσεις του “Sexy 
Laundry” ολοκληρώθηκαν. Σας ευχαρι-
στούμε πολύ για την στήριξή σας και για 
τα συνεχόμενα sold out των τελευταίων 
μηνών . Ανανεώνουμε το ραντεβού μας 
την επόμενη θεατρική σεζόν». 

Λίγες ημέρες μετά και η ηθοποιός μέ-
σω του δικηγόρου της εξέδωσε επίση-
μη ανακοίνωση εξηγώντας τί συνέβη και 
αποχώρησε από την παράσταση.   

Τι αναφέρει η ανακοίνωση:  «Σε απά-
ντηση σχετικής ανάρτησης στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης εκ μέρους του θεά-
τρου Κάππα και του σκηνοθέτη κυρίου 
Παπαδόπουλου, αναφορικά με το τέλος 
των παραστάσεων του έργου με τίτλο 
“Sexy Laundry”, όπου συμμετείχα θα ήθε-
λα να διευκρινίσω τα ακόλουθα: Η συμ-
μετοχή μου στην εν λόγω παράσταση 
ολοκληρώθηκε οριστικά μετά από ένα 
εντελώς αιφνίδιο και δυσανάλογο ξέ-
σπασμα οργής προς το πρόσωπό μου, 
το οποίο συνέβη μετά την ολοκλήρω-
ση της παράστασης της Παρασκευής 1 
Απριλίου 2022. Προσπάθησα πρώτα να 
αναλογιστώ τις όποιες δικές μου ευθύ-
νες. Προσπάθησα να το αξιολογήσω ως 

μία πολύ άσχημη στιγμή ενός ανθρώπου 
που μέχρι πριν λίγη ώρα έμοιαζε ότι δεν 
είχαμε τίποτα να χωρίσουμε όσο ασυμ-
βίβαστοι κι αν είναι οι χαρακτήρες μας. 
Άλλωστε ως ενήλικες με καλή διάθεση, 
αυτό δεν θα μπορούσε θεωρητικά να εί-
ναι εμπόδιο σε μια εξαιρετικά επιτυχημέ-
νη παράσταση με απανωτά sold out, που 
πρωταγωνιστούν μόνο δύο άνθρωποι και 
που όσοι την είδαν μιλούν για μια εξαι-
ρετική σκηνική “χημεία”. Τη δική μου τη 
γενιά γυναικών τη μεγάλωσαν μαθαίνο-
ντάς της να αντέχει, να καταλαβαίνει, να 
δικαιολογεί και τέλος πάντων να πηγαί-
νει παρακάτω. Δυστυχώς πολλές φορές 
η ενσυναίσθηση ή η ανοχή εκλαμβάνεται 
ως αδυναμία…».

Δάφνη Λαμπρόγιαννη: «Δέχθηκα οργή» 
από τον Σπύρο Παπαδόπουλο

«Δεύτερη ευκαιρία στην αλη-
θινή αγάπη», ένα μονόπετρο στο 
αγαπημένο της χρώμα και μία 
πρόταση γάμου που έκανε ο 
Μπεν Άφλεκ (Ben Affleck) γο-
νατιστός την ώρα που εκείνη 
έκανε αφρόλουτρο. Αυτά είναι 
στοιχεία που συνέθεσαν μία από 
τις πιο όμορφες ημέρες της Τζέ-
νιφερ Λόπεζ (Jennifer Lopez) 
και -ίσως- την πιο ευτυχισμένη 
ημέρα της ζωής της στο επίπε-
δο των σχέσεων και της αγάπης. 
Εξάλλου, αυτός ο γάμος «πε-
ρίμενε» 20 χρόνια για να γίνει 
κι έτσι έχει μια πιο ρομαντική 
χροιά αλλά και έκρηξη συναι-
σθημάτων.

Μέσα από το νέο της πρό-
τζεκτ, έναν ιστότοπο που μοιρά-
ζεται μόνη της βίντεο από σημα-
ντικές της στιγμές αλλά και tips 
μόδας, ομορφιάς και ευ ζην, το 
βράδυ της Παρασκευής (8/4) 
αποκάλυψε ότι αρραβωνιάστηκε 
με τον αγαπημένο της 18 χρόνια 
αφότου είχαν χωρίσει από τον 
προηγούμενο αρραβώνα τους, 
τον Ιανουάριο του 2004.

Κάνοντας λόγο για «δεύτερη 
ευκαιρία στην αγάπη», η 52χρο-

νη Λατίνα σταρ 
είπε ανάμεσα σε 
άλλα:

«Φανταστήκατε 
ποτέ το μεγαλύτερό σας 
όνειρο να γίνεται πραγματικότη-
τα; Το βράδυ του Σαββάτου, ενώ 
βρισκόμουν στο αγαπημένο μου 
μέρος της γης, η όμορφη αγά-
πη μου γονάτισε και μου έκανε 
πρόταση γάμου. Ήμουν εντελώς 
απροετοίμαστη και απλώς τον 

κοίταξα στα μάτια 
χαμογελώντας και 

κλαίγοντας ταυτό-
χρονα προσπαθώντας να 

βάλω το μυαλό μου σε τάξη 
ότι αυτό συνέβαινε ξανά από 
την αρχή μετά από 20 χρόνια. 
Είχα μείνει κυριολεκτικά άφω-
νη με εκείνον να μου λέει: “Εί-
ναι αυτό ναι;”. Είπα ναι, φυσικά 
αυτό είναι ναι».

Τζένιφερ Λόπεζ: Αποκαλύπτει πώς της 
έκανε πρόταση γάμου ο Μπεν Άφλεκ

H Rihanna επαναπροσδιορίζει το στιλ 
εγκυμοσύνης χωρίς ντροπές

Showbiz

Στο 
εξώφυλλο της 

Vogue

Σε πελάγη 
ευτυχίας το 

ζευγάρι

 «Όταν έμαθα ότι ήμουν έγκυος, σκέφτηκα ότι δεν υπάρχει καμία 
περίπτωση να ψωνίσω ρούχα εγκυμοσύνης. Συγγνώμη, αλλά απολαμβάνω 

πάρα πολύ να ντύνομαι. Δεν θα το θυσιάσω αυτό, επειδή το σώμα μου 
Rihanna – Τραγουδίστρια 
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Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 05.59, 

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
NTERCITY 05.59, 

ΘεΣ/Κη - Αλεξ/λη 
NTERCITY 05.50, 

Αλεξ/λη-ΟΡεΣΤΙΑΔΑ 
08.40
ΟΡεΣΤΙΑΔΑ-Αλεξ/λη 
12:19

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός 
Κυριακής), 08.00 (express), 10.00 
(express),11.00 (express), 14.00 
(express), 15.45 (express), 17.00 
(express) εκτός Σάββατο, 18.45, 22.00. 
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΑΘΗΝΑ: 18.45
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ 
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.15-05.15-
06.20-07.00 (μέσω Τυχερού), 
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.15-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε-
ρού),19.30-20.45.
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω 
Τυχερού), 08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-18.15 (μέσω Τυχερού), 
19.30-20.45. ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ 
04.15-06.30-07.30 (μέσω Τυχερού), 
08.45 (μέσω Τυχερού), 10.00-11.30-
12.30-13.30-14.30-15.30-17.00-
18.15 (μέσω Τυχερού), 19.30-20.45.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06.00, 
08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45. Παρασκευή 
06.00, 08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 
15.00, 15.45, 16.30, 18.15, 19.45. 
Κυριακή-αργίες 07.30, 10.00, 12.00, 
13.30, 15.00, 16.30, 18.15, 19.45, 
20.30
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 
10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 
18.45, 19.45, 21.30, 23.30 Κυριακή-
αργίες 08.00, 11.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45, 21.30, 23.30
ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30, 
09.30, 11.15, 12.40, 14.00, 15.55, 
17.00, 20.30 Κυριακές και Γιορτές 
08.30, 11.15, 14.15, 15.30, 17.00, 
19.15.
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ (μέσω Π. 
Λάγους) 07.30, 10.15, 13.25, 14.30, 
19.15 Κυριακές και Γιορτές 09.45, 
12.30, 18.00, 2.30 (Ισχύουν τα αντί-
στοιχα από Κομοτηνή για Ξάνθη)
ΞΑΝΘΗ -ΑΘΗΝΑ 20.00
ΑΘΗΝΑ – ΞΑΝΘΗ 20.00
ΞΑΝΘΗ – ΔΡΑΜΑ 08.10, 10.30, 15.15, 
17.30. Αργίες 10.45, 12.45, 16.30, 
18.45
Από Ξάνθη για Καβάλα έχει δρομ. 
κάθε μισή ώρα
ΚΑΒΑΛΑ
ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ: 9.15 -13.30 - 19.15

ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ 
ΩΡΑ 20.30 ΤΟ ΤΕ-
ΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 - 
09.00
-12.00 - 15.00 -18.00
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ: 09.40-12.30-14.30-
16.50-18.00-21.30- 01.30

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ 08.30, 19.30
ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
06.00, 07.15, 08.00, 09.00, 
10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30 
Την Κυριακή το δρομολόγιο των 6.00 
π.μ. δεν ισχύει
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00. Κυριακή: το 
δρομολόγιο των 07.00 γίνεται 07.30, 
των 08.00 καταργείται.
ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ Καθημερινά από 
06.00 το πρωί έως 20.30 και κάθε 
μισή ώρα. Τις Κυριακές από 07.00 
έως 20.30 ανά ώρα.
ΔΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ 07.15, 08.45, 
10.45, 12.45, 12.00, 14.00, 15.30 - 
16.45 -17.00.
ΔΡΑΜΑ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 10.30, 12.30, 
14.45, 16.30, 18.45
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45
ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 08.00, 10.30, 15.00, 
17.30.
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφορά 
τις πτήσεις της Ολυμπιακής και της 
Aegean από το αεροδρόμιο της Αλε-
ξανδρούπολης, μπορείτε να καλείτε 
στα τηλέφωνα:
Αεροδρόμιο : 25510 45198, Aegean: 
25510 89150

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ: 07.05, 19.45, ΚΥΡΙΑΚΗ 19.45 
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ:   05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ 18.05

SKY
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΗΤΕΙΑ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 15.30
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 13.20

AEGEAN
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ: 
11.20, 17.35
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
09.45, 16.00

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφο-
ρά τις πτήσεις της Ολυμπιακής και 
της Aegean από το αεροδρόμιο της 
Καβάλας, μπορείτε να καλείτε στα 
τηλέφωνα:
Ολυμπιακή: 25910 53273, 25910 
53279 Aegean: 2510 229000 και 
25910 53333

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. 
-TE. -ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 08.25, 18.35 ΚΥ. 
08.25, 18.35, 21.55
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. -TE. 
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 06.50, 17.00, ΚΥ. 6.50, 
17.00, 20.20

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  
71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 6.42, Άφιξη Τελικού: 
16.43 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώρη-
ση αρχικού: 15.22, Άφιξη Τελικού: 
5.46 
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού: 
6.45 
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώρη-
ση: 6.50, Άφιξη Τελικού: 17.16 
74 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , Αναχώ-
ρηση αρχικού: 20.39, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 6.58 
604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώ-
ρηση αρχικού: 23.59, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 13.18 
613 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση: 8.29, Άφιξη Τελικού: 
14.10 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση αρχικού: 15.22, Άφιξη 
Τελικού: 22.59 
71 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 06.42 Άφιξη: 
11.40 
75 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 20.32 Άφιξη: 
01.41 
614 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , 
Αναχώρηση αρχικού: 15.41, Άφιξη 
Αλεξ/πολη: 22.28 
74 ΙΝTERСITY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/
ΠΟΛΗ , Αναχώρηση: 02.01, Άφιξη: 
6.58 
613 ΔΙΚΑΙΑ, Αναχώρηση: 5.43–Θεσ-
σαλονίκη, Άφιξη: 14.54 

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ:
71 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.19 άφιξη στην 
Αθήνα 16.17 
613 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 12.41, άφιξη στην 
Θεσσαλονίκη 15.36
73 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 16.06, άφιξη 
στην Αθήνα 22.59
605 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 19.50, άφιξη στην 
Αθήνα 5.23, με ανταπόκριση στη 
Θεσσαλονίκη
603 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 4.07, άφιξη στην 
Αθήνα 15.07
91 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.53, άφιξη 
στη Θεσσαλονίκη 23.07
75 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 23.43, άφιξη 
στην Αθήνα 07.18.
ΔΡΑΜΑ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 

72, ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις 
Δίκαια 23.17
602 KOINH ΩΡΑ: 1.40, άφιξη εις 
Σβίλεγκραντ 9.08
74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη εις 
Δίκαια 9.06.
70 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 13.50, άφιξη εις 
Δίκαια 18.38.
604 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη εις 
Ορμένιο 17.09
614 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 17.40, άφιξη εις 
Δίκαια23.40.
90 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.36, άφιξη 
εις Ορμένιο 14.38. Πληροφορίες: 
25210-32444.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απλή: 11.19 Ιντερσίτι: 19.43
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΞΑΝΘΗ
Απλή:14.48 Ιντερσίτι: 07.17
ΞΑΝΘΗ - ΑΘΗΝΑ
Απλή: 17.50, 2.44
Ιντερσίτι: 8,11, 14.58, 22.33

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.10, 
08.23, 11.49
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 05.14, 19.46
ΣΕΡΡΕΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22.04
ΑΠΛΟ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09.13, 13.47, 
15.37,
ΣΕΡΡΕΣ – ΔΙΚΑΙΑ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 04.13, 
08.47
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.52, 10.06, 
17.09
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 15.26
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 20.34

ΚΑΒΑΛΑ
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 08.50, 15.15
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 07.55, 14.00
ΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΙΝΟ: 07.10, 13.00
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΟΥΤ 
Πληροφορίες στα τηλ. του Λιμεναρχείου: 
2510/223716 & 2510/224472
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 07.15, 10.15, 12.15, 
14.30. ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 09.00, 12.00, 
14.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 05.45, 
07.00, 08.15, 09.15, 10.30, 12.00, 
13.30, 14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ 
ΚΕΡΑΜΩΤΗ: 07.00, 08.00, 09.30, 
10.30, 11.45, 13.15, 14.45, 16.00, 
17.15, 19.15.
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ 
ΚΑΒΑΛΑ: 12.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 
06.00, 08.00, 09.15, 10.30, 12.15, 
14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ ΚΕΡΑ-
ΜΩΤΗ: 07.15, 09.15, 10.30, 11.45, 
13.30, 16.00, 17.15, 19.15.
Τηλ. για έκδοση εισητηρίων:
2593022318 & 2593022426.
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Από Καβάλα
▶ ΛΗΜΝΟ, ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ, ΛΑΥΡΙΟ 
Τρίτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ-
ΒΑΣΙ, ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ, Τετάρτη 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Πέμπτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ 
Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Δευτέρα 11.00 / Τρίτη 12.30 / 
Τετάρτη 13.30 / Πέμπτη 14.30 / 
Παρασκευή 15.30 / Σάββατο ---- / 
Κυριακή 14.00
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ - ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟYΠΟΛΗ
Δευτέρα 16.00 / Τρίτη ---- / Τετάρτη 
08.00 / Πέμπτη 07.00 / Παρασκευή 
12.30, 18.15 / Σάββατο ---- / Κυρια-
κή 18.00

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ
Αλεξανδρούπολης: 25510 26468 και 
26619, Σαμοθράκης: 25510 41305 
και 41385 Τηλέφωνα Πρακτ.: 25510 
38503, 2551024694, 2551083911

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός 
Κυριακής), 08.00 (express), 10.00 
(express),11.00 (express), 14.00 
(express), 15.45 (express), 17.00 
(express) εκτός Σάββατο, 18.45, 22.00. 
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΑΘΗΝΑ: 18.45
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ 
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.15-05.15-
06.20-07.00 (μέσω Τυχερού), 
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.15-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε-
ρού),19.30-20.45.
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω 
Τυχερού), 08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-18.15 (μέσω Τυχερού), 
19.30-20.45. ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ 
04.15-06.30-07.30 (μέσω Τυχερού), 
08.45 (μέσω Τυχερού), 10.00-11.30-
12.30-13.30-14.30-15.30-17.00-
18.15 (μέσω Τυχερού), 19.30-20.45.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06.00, 
08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45. Παρασκευή 
06.00, 08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 
15.00, 15.45, 16.30, 18.15, 19.45. 
Κυριακή-αργίες 07.30, 10.00, 12.00, 
13.30, 15.00, 16.30, 18.15, 19.45, 
20.30
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 
10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 
18.45, 19.45, 21.30, 23.30 Κυριακή-
αργίες 08.00, 11.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45, 21.30, 23.30
ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30, 
09.30, 11.15, 12.40, 14.00, 15.55, 
17.00, 20.30 Κυριακές και Γιορτές 
08.30, 11.15, 14.15, 15.30, 17.00, 
19.15.
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ (μέσω Π. 
Λάγους) 07.30, 10.15, 13.25, 14.30, 
19.15 Κυριακές και Γιορτές 09.45, 
12.30, 18.00, 2.30 (Ισχύουν τα αντί-
στοιχα από Κομοτηνή για Ξάνθη)
ΞΑΝΘΗ -ΑΘΗΝΑ 20.00
ΑΘΗΝΑ – ΞΑΝΘΗ 20.00
ΞΑΝΘΗ – ΔΡΑΜΑ 08.10, 10.30, 15.15, 
17.30. Αργίες 10.45, 12.45, 16.30, 
18.45
Από Ξάνθη για Καβάλα έχει δρομ. 
κάθε μισή ώρα
ΚΑΒΑΛΑ
ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ: 9.15 -13.30 - 19.15

ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ 
ΩΡΑ 20.30 ΤΟ ΤΕ-
ΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 - 
09.00
-12.00 - 15.00 -18.00
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ: 09.40-12.30-14.30-
16.50-18.00-21.30- 01.30

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ 08.30, 19.30
ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
06.00, 07.15, 08.00, 09.00, 
10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30 
Την Κυριακή το δρομολόγιο των 6.00 
π.μ. δεν ισχύει
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00. Κυριακή: το 
δρομολόγιο των 07.00 γίνεται 07.30, 
των 08.00 καταργείται.
ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ Καθημερινά από 
06.00 το πρωί έως 20.30 και κάθε 
μισή ώρα. Τις Κυριακές από 07.00 
έως 20.30 ανά ώρα.
ΔΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ 07.15, 08.45, 
10.45, 12.45, 12.00, 14.00, 15.30 - 
16.45 -17.00.
ΔΡΑΜΑ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 10.30, 12.30, 
14.45, 16.30, 18.45
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45
ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 08.00, 10.30, 15.00, 
17.30.
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφορά 
τις πτήσεις της Ολυμπιακής και της 
Aegean από το αεροδρόμιο της Αλε-
ξανδρούπολης, μπορείτε να καλείτε 
στα τηλέφωνα:
Αεροδρόμιο : 25510 45198, Aegean: 
25510 89150

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ: 07.05, 19.45, ΚΥΡΙΑΚΗ 19.45 
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ:   05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ 18.05

SKY
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΗΤΕΙΑ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 15.30
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 13.20

AEGEAN
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ: 
11.20, 17.35
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
09.45, 16.00

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφο-
ρά τις πτήσεις της Ολυμπιακής και 
της Aegean από το αεροδρόμιο της 
Καβάλας, μπορείτε να καλείτε στα 
τηλέφωνα:
Ολυμπιακή: 25910 53273, 25910 
53279 Aegean: 2510 229000 και 
25910 53333

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. 
-TE. -ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 08.25, 18.35 ΚΥ. 
08.25, 18.35, 21.55
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. -TE. 
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 06.50, 17.00, ΚΥ. 6.50, 
17.00, 20.20

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  
71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 6.42, Άφιξη Τελικού: 
16.43 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώρη-
ση αρχικού: 15.22, Άφιξη Τελικού: 
5.46 
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού: 
6.45 
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώρη-
ση: 6.50, Άφιξη Τελικού: 17.16 
74 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , Αναχώ-
ρηση αρχικού: 20.39, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 6.58 
604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώ-
ρηση αρχικού: 23.59, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 13.18 
613 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση: 8.29, Άφιξη Τελικού: 
14.10 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση αρχικού: 15.22, Άφιξη 
Τελικού: 22.59 
71 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 06.42 Άφιξη: 
11.40 
75 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 20.32 Άφιξη: 
01.41 
614 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , 
Αναχώρηση αρχικού: 15.41, Άφιξη 
Αλεξ/πολη: 22.28 
74 ΙΝTERСITY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/
ΠΟΛΗ , Αναχώρηση: 02.01, Άφιξη: 
6.58 
613 ΔΙΚΑΙΑ, Αναχώρηση: 5.43–Θεσ-
σαλονίκη, Άφιξη: 14.54 

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ:
71 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.19 άφιξη στην 
Αθήνα 16.17 
613 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 12.41, άφιξη στην 
Θεσσαλονίκη 15.36
73 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 16.06, άφιξη 
στην Αθήνα 22.59
605 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 19.50, άφιξη στην 
Αθήνα 5.23, με ανταπόκριση στη 
Θεσσαλονίκη
603 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 4.07, άφιξη στην 
Αθήνα 15.07
91 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.53, άφιξη 
στη Θεσσαλονίκη 23.07
75 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 23.43, άφιξη 
στην Αθήνα 07.18.
ΔΡΑΜΑ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 

72, ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις 
Δίκαια 23.17
602 KOINH ΩΡΑ: 1.40, άφιξη εις 
Σβίλεγκραντ 9.08
74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη εις 
Δίκαια 9.06.
70 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 13.50, άφιξη εις 
Δίκαια 18.38.
604 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη εις 
Ορμένιο 17.09
614 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 17.40, άφιξη εις 
Δίκαια23.40.
90 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.36, άφιξη 
εις Ορμένιο 14.38. Πληροφορίες: 
25210-32444.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απλή: 11.19 Ιντερσίτι: 19.43
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΞΑΝΘΗ
Απλή:14.48 Ιντερσίτι: 07.17
ΞΑΝΘΗ - ΑΘΗΝΑ
Απλή: 17.50, 2.44
Ιντερσίτι: 8,11, 14.58, 22.33

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.10, 
08.23, 11.49
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 05.14, 19.46
ΣΕΡΡΕΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22.04
ΑΠΛΟ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09.13, 13.47, 
15.37,
ΣΕΡΡΕΣ – ΔΙΚΑΙΑ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 04.13, 
08.47
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.52, 10.06, 
17.09
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 15.26
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 20.34

ΚΑΒΑΛΑ
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 08.50, 15.15
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 07.55, 14.00
ΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΙΝΟ: 07.10, 13.00
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΟΥΤ 
Πληροφορίες στα τηλ. του Λιμεναρχείου: 
2510/223716 & 2510/224472
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 07.15, 10.15, 12.15, 
14.30. ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 09.00, 12.00, 
14.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 05.45, 
07.00, 08.15, 09.15, 10.30, 12.00, 
13.30, 14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ 
ΚΕΡΑΜΩΤΗ: 07.00, 08.00, 09.30, 
10.30, 11.45, 13.15, 14.45, 16.00, 
17.15, 19.15.
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ 
ΚΑΒΑΛΑ: 12.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 
06.00, 08.00, 09.15, 10.30, 12.15, 
14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ ΚΕΡΑ-
ΜΩΤΗ: 07.15, 09.15, 10.30, 11.45, 
13.30, 16.00, 17.15, 19.15.
Τηλ. για έκδοση εισητηρίων:
2593022318 & 2593022426.
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Από Καβάλα
▶ ΛΗΜΝΟ, ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ, ΛΑΥΡΙΟ 
Τρίτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ-
ΒΑΣΙ, ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ, Τετάρτη 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Πέμπτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ 
Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Δευτέρα 11.00 / Τρίτη 12.30 / 
Τετάρτη 13.30 / Πέμπτη 14.30 / 
Παρασκευή 15.30 / Σάββατο ---- / 
Κυριακή 14.00
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ - ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟYΠΟΛΗ
Δευτέρα 16.00 / Τρίτη ---- / Τετάρτη 
08.00 / Πέμπτη 07.00 / Παρασκευή 
12.30, 18.15 / Σάββατο ---- / Κυρια-
κή 18.00

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ
Αλεξανδρούπολης: 25510 26468 και 
26619, Σαμοθράκης: 25510 41305 
και 41385 Τηλέφωνα Πρακτ.: 25510 
38503, 2551024694, 2551083911

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός 
Κυριακής), 08.00 (express), 10.00 
(express),11.00 (express), 14.00 
(express), 15.45 (express), 17.00 
(express) εκτός Σάββατο, 18.45, 22.00. 
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΑΘΗΝΑ: 18.45
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ 
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.15-05.15-
06.20-07.00 (μέσω Τυχερού), 
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.15-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε-
ρού),19.30-20.45.
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω 
Τυχερού), 08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-18.15 (μέσω Τυχερού), 
19.30-20.45. ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ 
04.15-06.30-07.30 (μέσω Τυχερού), 
08.45 (μέσω Τυχερού), 10.00-11.30-
12.30-13.30-14.30-15.30-17.00-
18.15 (μέσω Τυχερού), 19.30-20.45.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06.00, 
08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45. Παρασκευή 
06.00, 08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 
15.00, 15.45, 16.30, 18.15, 19.45. 
Κυριακή-αργίες 07.30, 10.00, 12.00, 
13.30, 15.00, 16.30, 18.15, 19.45, 
20.30
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 
10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 
18.45, 19.45, 21.30, 23.30 Κυριακή-
αργίες 08.00, 11.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45, 21.30, 23.30
ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30, 
09.30, 11.15, 12.40, 14.00, 15.55, 
17.00, 20.30 Κυριακές και Γιορτές 
08.30, 11.15, 14.15, 15.30, 17.00, 
19.15.
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ (μέσω Π. 
Λάγους) 07.30, 10.15, 13.25, 14.30, 
19.15 Κυριακές και Γιορτές 09.45, 
12.30, 18.00, 2.30 (Ισχύουν τα αντί-
στοιχα από Κομοτηνή για Ξάνθη)
ΞΑΝΘΗ -ΑΘΗΝΑ 20.00
ΑΘΗΝΑ – ΞΑΝΘΗ 20.00
ΞΑΝΘΗ – ΔΡΑΜΑ 08.10, 10.30, 15.15, 
17.30. Αργίες 10.45, 12.45, 16.30, 
18.45
Από Ξάνθη για Καβάλα έχει δρομ. 
κάθε μισή ώρα
ΚΑΒΑΛΑ
ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ: 9.15 -13.30 - 19.15

ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ 
ΩΡΑ 20.30 ΤΟ ΤΕ-
ΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 - 
09.00
-12.00 - 15.00 -18.00
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ: 09.40-12.30-14.30-
16.50-18.00-21.30- 01.30

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ 08.30, 19.30
ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
06.00, 07.15, 08.00, 09.00, 
10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30 
Την Κυριακή το δρομολόγιο των 6.00 
π.μ. δεν ισχύει
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00. Κυριακή: το 
δρομολόγιο των 07.00 γίνεται 07.30, 
των 08.00 καταργείται.
ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ Καθημερινά από 
06.00 το πρωί έως 20.30 και κάθε 
μισή ώρα. Τις Κυριακές από 07.00 
έως 20.30 ανά ώρα.
ΔΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ 07.15, 08.45, 
10.45, 12.45, 12.00, 14.00, 15.30 - 
16.45 -17.00.
ΔΡΑΜΑ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 10.30, 12.30, 
14.45, 16.30, 18.45
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45
ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 08.00, 10.30, 15.00, 
17.30.
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφορά 
τις πτήσεις της Ολυμπιακής και της 
Aegean από το αεροδρόμιο της Αλε-
ξανδρούπολης, μπορείτε να καλείτε 
στα τηλέφωνα:
Αεροδρόμιο : 25510 45198, Aegean: 
25510 89150

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ: 07.05, 19.45, ΚΥΡΙΑΚΗ 19.45 
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ:   05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ 18.05

SKY
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΗΤΕΙΑ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 15.30
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 13.20

AEGEAN
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ: 
11.20, 17.35
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
09.45, 16.00

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφο-
ρά τις πτήσεις της Ολυμπιακής και 
της Aegean από το αεροδρόμιο της 
Καβάλας, μπορείτε να καλείτε στα 
τηλέφωνα:
Ολυμπιακή: 25910 53273, 25910 
53279 Aegean: 2510 229000 και 
25910 53333

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. 
-TE. -ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 08.25, 18.35 ΚΥ. 
08.25, 18.35, 21.55
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. -TE. 
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 06.50, 17.00, ΚΥ. 6.50, 
17.00, 20.20

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  
71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 6.42, Άφιξη Τελικού: 
16.43 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώρη-
ση αρχικού: 15.22, Άφιξη Τελικού: 
5.46 
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού: 
6.45 
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώρη-
ση: 6.50, Άφιξη Τελικού: 17.16 
74 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , Αναχώ-
ρηση αρχικού: 20.39, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 6.58 
604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώ-
ρηση αρχικού: 23.59, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 13.18 
613 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση: 8.29, Άφιξη Τελικού: 
14.10 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση αρχικού: 15.22, Άφιξη 
Τελικού: 22.59 
71 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 06.42 Άφιξη: 
11.40 
75 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 20.32 Άφιξη: 
01.41 
614 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , 
Αναχώρηση αρχικού: 15.41, Άφιξη 
Αλεξ/πολη: 22.28 
74 ΙΝTERСITY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/
ΠΟΛΗ , Αναχώρηση: 02.01, Άφιξη: 
6.58 
613 ΔΙΚΑΙΑ, Αναχώρηση: 5.43–Θεσ-
σαλονίκη, Άφιξη: 14.54 

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ:
71 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.19 άφιξη στην 
Αθήνα 16.17 
613 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 12.41, άφιξη στην 
Θεσσαλονίκη 15.36
73 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 16.06, άφιξη 
στην Αθήνα 22.59
605 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 19.50, άφιξη στην 
Αθήνα 5.23, με ανταπόκριση στη 
Θεσσαλονίκη
603 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 4.07, άφιξη στην 
Αθήνα 15.07
91 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.53, άφιξη 
στη Θεσσαλονίκη 23.07
75 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 23.43, άφιξη 
στην Αθήνα 07.18.
ΔΡΑΜΑ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 

72, ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις 
Δίκαια 23.17
602 KOINH ΩΡΑ: 1.40, άφιξη εις 
Σβίλεγκραντ 9.08
74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη εις 
Δίκαια 9.06.
70 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 13.50, άφιξη εις 
Δίκαια 18.38.
604 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη εις 
Ορμένιο 17.09
614 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 17.40, άφιξη εις 
Δίκαια23.40.
90 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.36, άφιξη 
εις Ορμένιο 14.38. Πληροφορίες: 
25210-32444.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απλή: 11.19 Ιντερσίτι: 19.43
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΞΑΝΘΗ
Απλή:14.48 Ιντερσίτι: 07.17
ΞΑΝΘΗ - ΑΘΗΝΑ
Απλή: 17.50, 2.44
Ιντερσίτι: 8,11, 14.58, 22.33

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.10, 
08.23, 11.49
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 05.14, 19.46
ΣΕΡΡΕΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22.04
ΑΠΛΟ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09.13, 13.47, 
15.37,
ΣΕΡΡΕΣ – ΔΙΚΑΙΑ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 04.13, 
08.47
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.52, 10.06, 
17.09
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 15.26
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 20.34

ΚΑΒΑΛΑ
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 08.50, 15.15
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 07.55, 14.00
ΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΙΝΟ: 07.10, 13.00
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΟΥΤ 
Πληροφορίες στα τηλ. του Λιμεναρχείου: 
2510/223716 & 2510/224472
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 07.15, 10.15, 12.15, 
14.30. ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 09.00, 12.00, 
14.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 05.45, 
07.00, 08.15, 09.15, 10.30, 12.00, 
13.30, 14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ 
ΚΕΡΑΜΩΤΗ: 07.00, 08.00, 09.30, 
10.30, 11.45, 13.15, 14.45, 16.00, 
17.15, 19.15.
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ 
ΚΑΒΑΛΑ: 12.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 
06.00, 08.00, 09.15, 10.30, 12.15, 
14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ ΚΕΡΑ-
ΜΩΤΗ: 07.15, 09.15, 10.30, 11.45, 
13.30, 16.00, 17.15, 19.15.
Τηλ. για έκδοση εισητηρίων:
2593022318 & 2593022426.
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Από Καβάλα
▶ ΛΗΜΝΟ, ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ, ΛΑΥΡΙΟ 
Τρίτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ-
ΒΑΣΙ, ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ, Τετάρτη 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Πέμπτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ 
Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Δευτέρα 11.00 / Τρίτη 12.30 / 
Τετάρτη 13.30 / Πέμπτη 14.30 / 
Παρασκευή 15.30 / Σάββατο ---- / 
Κυριακή 14.00
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ - ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟYΠΟΛΗ
Δευτέρα 16.00 / Τρίτη ---- / Τετάρτη 
08.00 / Πέμπτη 07.00 / Παρασκευή 
12.30, 18.15 / Σάββατο ---- / Κυρια-
κή 18.00

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ
Αλεξανδρούπολης: 25510 26468 και 
26619, Σαμοθράκης: 25510 41305 
και 41385 Τηλέφωνα Πρακτ.: 25510 
38503, 2551024694, 2551083911

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός 
Κυριακής), 08.00 (express), 10.00 
(express),11.00 (express), 14.00 
(express), 15.45 (express), 17.00 
(express) εκτός Σάββατο, 18.45, 22.00. 
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΑΘΗΝΑ: 18.45
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ 
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.15-05.15-
06.20-07.00 (μέσω Τυχερού), 
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.15-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε-
ρού),19.30-20.45.
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω 
Τυχερού), 08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-18.15 (μέσω Τυχερού), 
19.30-20.45. ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ 
04.15-06.30-07.30 (μέσω Τυχερού), 
08.45 (μέσω Τυχερού), 10.00-11.30-
12.30-13.30-14.30-15.30-17.00-
18.15 (μέσω Τυχερού), 19.30-20.45.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06.00, 
08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45. Παρασκευή 
06.00, 08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 
15.00, 15.45, 16.30, 18.15, 19.45. 
Κυριακή-αργίες 07.30, 10.00, 12.00, 
13.30, 15.00, 16.30, 18.15, 19.45, 
20.30
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 
10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 
18.45, 19.45, 21.30, 23.30 Κυριακή-
αργίες 08.00, 11.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45, 21.30, 23.30
ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30, 
09.30, 11.15, 12.40, 14.00, 15.55, 
17.00, 20.30 Κυριακές και Γιορτές 
08.30, 11.15, 14.15, 15.30, 17.00, 
19.15.
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ (μέσω Π. 
Λάγους) 07.30, 10.15, 13.25, 14.30, 
19.15 Κυριακές και Γιορτές 09.45, 
12.30, 18.00, 2.30 (Ισχύουν τα αντί-
στοιχα από Κομοτηνή για Ξάνθη)
ΞΑΝΘΗ -ΑΘΗΝΑ 20.00
ΑΘΗΝΑ – ΞΑΝΘΗ 20.00
ΞΑΝΘΗ – ΔΡΑΜΑ 08.10, 10.30, 15.15, 
17.30. Αργίες 10.45, 12.45, 16.30, 
18.45
Από Ξάνθη για Καβάλα έχει δρομ. 
κάθε μισή ώρα
ΚΑΒΑΛΑ
ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ: 9.15 -13.30 - 19.15

ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ 
ΩΡΑ 20.30 ΤΟ ΤΕ-
ΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 - 
09.00
-12.00 - 15.00 -18.00
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ: 09.40-12.30-14.30-
16.50-18.00-21.30- 01.30

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ 08.30, 19.30
ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
06.00, 07.15, 08.00, 09.00, 
10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30 
Την Κυριακή το δρομολόγιο των 6.00 
π.μ. δεν ισχύει
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00. Κυριακή: το 
δρομολόγιο των 07.00 γίνεται 07.30, 
των 08.00 καταργείται.
ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ Καθημερινά από 
06.00 το πρωί έως 20.30 και κάθε 
μισή ώρα. Τις Κυριακές από 07.00 
έως 20.30 ανά ώρα.
ΔΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ 07.15, 08.45, 
10.45, 12.45, 12.00, 14.00, 15.30 - 
16.45 -17.00.
ΔΡΑΜΑ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 10.30, 12.30, 
14.45, 16.30, 18.45
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45
ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 08.00, 10.30, 15.00, 
17.30.
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφορά 
τις πτήσεις της Ολυμπιακής και της 
Aegean από το αεροδρόμιο της Αλε-
ξανδρούπολης, μπορείτε να καλείτε 
στα τηλέφωνα:
Αεροδρόμιο : 25510 45198, Aegean: 
25510 89150

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ: 07.05, 19.45, ΚΥΡΙΑΚΗ 19.45 
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ:   05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ 18.05

SKY
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΗΤΕΙΑ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 15.30
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 13.20

AEGEAN
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ: 
11.20, 17.35
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
09.45, 16.00

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφο-
ρά τις πτήσεις της Ολυμπιακής και 
της Aegean από το αεροδρόμιο της 
Καβάλας, μπορείτε να καλείτε στα 
τηλέφωνα:
Ολυμπιακή: 25910 53273, 25910 
53279 Aegean: 2510 229000 και 
25910 53333

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. 
-TE. -ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 08.25, 18.35 ΚΥ. 
08.25, 18.35, 21.55
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. -TE. 
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 06.50, 17.00, ΚΥ. 6.50, 
17.00, 20.20

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  
71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 6.42, Άφιξη Τελικού: 
16.43 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώρη-
ση αρχικού: 15.22, Άφιξη Τελικού: 
5.46 
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού: 
6.45 
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώρη-
ση: 6.50, Άφιξη Τελικού: 17.16 
74 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , Αναχώ-
ρηση αρχικού: 20.39, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 6.58 
604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώ-
ρηση αρχικού: 23.59, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 13.18 
613 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση: 8.29, Άφιξη Τελικού: 
14.10 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση αρχικού: 15.22, Άφιξη 
Τελικού: 22.59 
71 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 06.42 Άφιξη: 
11.40 
75 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 20.32 Άφιξη: 
01.41 
614 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , 
Αναχώρηση αρχικού: 15.41, Άφιξη 
Αλεξ/πολη: 22.28 
74 ΙΝTERСITY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/
ΠΟΛΗ , Αναχώρηση: 02.01, Άφιξη: 
6.58 
613 ΔΙΚΑΙΑ, Αναχώρηση: 5.43–Θεσ-
σαλονίκη, Άφιξη: 14.54 

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ:
71 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.19 άφιξη στην 
Αθήνα 16.17 
613 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 12.41, άφιξη στην 
Θεσσαλονίκη 15.36
73 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 16.06, άφιξη 
στην Αθήνα 22.59
605 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 19.50, άφιξη στην 
Αθήνα 5.23, με ανταπόκριση στη 
Θεσσαλονίκη
603 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 4.07, άφιξη στην 
Αθήνα 15.07
91 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.53, άφιξη 
στη Θεσσαλονίκη 23.07
75 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 23.43, άφιξη 
στην Αθήνα 07.18.
ΔΡΑΜΑ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 

72, ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις 
Δίκαια 23.17
602 KOINH ΩΡΑ: 1.40, άφιξη εις 
Σβίλεγκραντ 9.08
74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη εις 
Δίκαια 9.06.
70 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 13.50, άφιξη εις 
Δίκαια 18.38.
604 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη εις 
Ορμένιο 17.09
614 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 17.40, άφιξη εις 
Δίκαια23.40.
90 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.36, άφιξη 
εις Ορμένιο 14.38. Πληροφορίες: 
25210-32444.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απλή: 11.19 Ιντερσίτι: 19.43
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΞΑΝΘΗ
Απλή:14.48 Ιντερσίτι: 07.17
ΞΑΝΘΗ - ΑΘΗΝΑ
Απλή: 17.50, 2.44
Ιντερσίτι: 8,11, 14.58, 22.33

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.10, 
08.23, 11.49
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 05.14, 19.46
ΣΕΡΡΕΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22.04
ΑΠΛΟ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09.13, 13.47, 
15.37,
ΣΕΡΡΕΣ – ΔΙΚΑΙΑ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 04.13, 
08.47
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.52, 10.06, 
17.09
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 15.26
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 20.34

ΚΑΒΑΛΑ
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 08.50, 15.15
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 07.55, 14.00
ΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΙΝΟ: 07.10, 13.00
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΟΥΤ 
Πληροφορίες στα τηλ. του Λιμεναρχείου: 
2510/223716 & 2510/224472
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 07.15, 10.15, 12.15, 
14.30. ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 09.00, 12.00, 
14.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 05.45, 
07.00, 08.15, 09.15, 10.30, 12.00, 
13.30, 14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ 
ΚΕΡΑΜΩΤΗ: 07.00, 08.00, 09.30, 
10.30, 11.45, 13.15, 14.45, 16.00, 
17.15, 19.15.
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ 
ΚΑΒΑΛΑ: 12.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 
06.00, 08.00, 09.15, 10.30, 12.15, 
14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ ΚΕΡΑ-
ΜΩΤΗ: 07.15, 09.15, 10.30, 11.45, 
13.30, 16.00, 17.15, 19.15.
Τηλ. για έκδοση εισητηρίων:
2593022318 & 2593022426.
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Από Καβάλα
▶ ΛΗΜΝΟ, ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ, ΛΑΥΡΙΟ 
Τρίτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ-
ΒΑΣΙ, ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ, Τετάρτη 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Πέμπτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ 
Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Δευτέρα 11.00 / Τρίτη 12.30 / 
Τετάρτη 13.30 / Πέμπτη 14.30 / 
Παρασκευή 15.30 / Σάββατο ---- / 
Κυριακή 14.00
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ - ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟYΠΟΛΗ
Δευτέρα 16.00 / Τρίτη ---- / Τετάρτη 
08.00 / Πέμπτη 07.00 / Παρασκευή 
12.30, 18.15 / Σάββατο ---- / Κυρια-
κή 18.00

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ
Αλεξανδρούπολης: 25510 26468 και 
26619, Σαμοθράκης: 25510 41305 
και 41385 Τηλέφωνα Πρακτ.: 25510 
38503, 2551024694, 2551083911

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Αλεξ/λη - ΘεΣ/ΝΙΚη: 
06:30 ,08:00, 11:00 , 14.00, 
16.30, 18:45,  22:00
ΘεΣ/ΝΙΚη - Αλεξ/λη 

08:00, 11:00 , 13.00, 
15.30, 17:30,  17:00 , 23:59
Αλεξ/ΠΟλη - ξΑΝΘη - ΚΑΒΑλΑ: 

08.00, 11:30 , 16.00, 
18:45, 22:00
ΚΑΒΑλΑ - Αλεξ/ΠΟλη 

02.45, 10:45 , 14:30, 19:10
ξΑΝΘη -Αλεξ/ΠΟλη 

02.45, 10:45 , 15:10, 19:10
Αλεξ/ΠΟλη - ΦεΡεΣ - ΣΟΥΦλΙ - 
ΔΙΔ/ΧΟ -ΟΡεΣΤΙΑΔΑ 

04:45, 06:30, 08:30, 11:15, 12:30, 
14.30, 15.30, 17:00, 19:30, 21.30 

Αλεξ/ΠΟλη - ΚΟμΟΤηΝη

07:45,  09:00, 11:15, 13:00, 
16:00, 18:30, 20:10
ΚΟμΟΤηΝη - Αλεξ/ΠΟλη

07:20,  09:00, 11:00, 12:30, 
14:40,  19:00, 20:10

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
Σε ό,τι αφορά τις πτήσεις από 
το αεροδρόμιο της Αλεξαν-
δρούπολης, μπορείτε να καλεί-
τε στα τηλέφωνα: Αεροδρόμιο: 
25510 89300, 25510 89305, 
AEGEAN: 25510 89150, 
ΟΛΥΜΠΙΑΚH: 25510 45198, 
SKY EXPRESS: 801-11-
28288, 2810-223800

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ - AEGEAN 
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ: 08:15-12:15-21:45 
ΤΡΙΤΗ: 12:15 - 21:45
ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:15 - 12:15 - 21:45
ΠΕΜΠΤΗ: 12:15 - 21:45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08:15 -12:55 - 21:45
ΣΑΒΒΑΤΟ: 12:15 - 21:45
ΚΥΡΙΑΚΗ: 12:55 - 21:45
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 06:35 - 10:35 - 20:10
ΤΡΙΤΗ: 10:35 -20:10
ΤΕΤΑΡΤΗ: 06:35 - 10:35 - 20:10 
ΠΕΜΠΤΗ: 10:35 - 20:10
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 06:35 -11:20 - 20:10

ΣΑΒΒΑΤΟ: 10:35 - 20:10
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:20 - 20:10

SKY EXPRESS
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ:  08:50 - 22:05
ΤΡΙΤΗ: 08:50 - 21:35 
ΤΕΤΑΡΤΗ:  08:50 - 22:05
ΠΕΜΠΤΗ:  08:50 - 21:35
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08:50 -16:45 - 22:05
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:50 - 22:05
ΚΥΡΙΑΚΗ: 08:50 - 16:45 - 22:05
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 07:15 - 20:30
ΤΡΙΤΗ: 07:15 - 12:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 07:15 - 20:30
ΠΕΜΠΤΗ: 07:15 - 12:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07:15 -15:10 - 20:30
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:15 - 20:30
ΚΥΡΙΑΚΗ: 07:15 - 15:10 - 20:30

ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη - ΣηΤεΙΑ
ΤΡΙΤΗ 13:40 - ΠΕΜΠΤΗ  13:40
ΣηΤεΙΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη
ΤΡΙΤΗ 19:30 -ΠΕΜΠΤΗ  19:30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠΡΟΣ ΣΑμΟΘΡΑΚη
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
Δευτέρα  09:00
Τρίτη  09:00 
Τετάρτη 15:00 
Πέμπτη 15:00 
Παρασκευή 15:00
Σάββατο  09:00 
Kυριακή  15:00

ΣΑμΟΘΡaΚη ΠΡΟΣ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
Δευτέρα 16:00
Τρίτη 16:00 
Τεταρτη  -
Πέμπτη 07:00 - 17:30 
Παρασκευή 17:30
Σάββατο  - 12:00
Kυριακή  17:30

ΤηλEΦωΝΑ 
λΙμεΝΑΡΧεIωΝ
Α λ ε ξ α ν δ ρ ο ύ π ο λ η ς : 
2551356200, 
Σαμοθράκης: 25510 41305 
και 41385 
Τηλ. Πρακτ.: 25510 38503, 
2551024694, 2551083911

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Χρηστικά

 χρησιμα τηλεφωνα

Aστυνομία  100
EKAB  166
Πυροσβεστική  199 
Βλάβες(ΔΕΔΔΗΕ): 8004004000
Βλάβες(ΔΕΥΑΑ): 25510-26046
Βλάβες ΟΤΕ:                  13888
Κ.Ε.Π. Αλεξ/πολης: 25513-50010
Κ.Ε.Π. Φερών:     25553-50101
Αστ.Τμ. Αλεξ/λης 25510 66300
Γραφείο Ταυτοτήτων: 2551066262
Τροχ. Αλ/λης  25510 66395
Δημ. Αλεξ/πολης 25510 64100
Δημ.Εν.Φερων     25555-50070
Γραμμή Δημότη:     25510-22222
Τμήμα Καθ/τητας: 25513-50040
Τμήμα Πρασίνου: 25513-50042
Τμήμα Αποκομιδής Απορριμάτων: 
25513-50068 , 25513-50069
Περ/κή Εν/τα Έβρου 25513-50405 
ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ: 25510-26298
ΤΙΕΔΑ:                       25510-28735 
ΔΟΥ Αλεξ/πλης : 25510-89622
Δασαρ. Αλεξ/λης 25510 80643
Πυρ/κή Αλεξ/λης 25510 26222
Νοσ/μείο Αλ/λης 25513-51000
Περ. Εν. Έβρου 25510 36500  
Λιμεναρχείο 25513-56200
Ο.Λ.Αλεξ/λης 25510-26251 
Αεροδρόμιο 25510 89300 
ΕΛΤΑ Αλεξ/λης  25510-41640
ΚΤΕΛ Αλεξ/λης 25510 26479
ΑΣΤΙΚΑ 25510-28844
ΟΑΕΔ Αλεξ/λης 25510 25646
ΟΣΕ Αλεξ/πολης 25510 26395
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ:    25510-45198 
AEGEAN:              25510-89150  
Αεροδρόμιο:          25510-89300
ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ 25510 33500   
Ι.Κ.Α. 25510-84611
ΕΚΑΒ 25510-89370
ΔΕΗ 25510-53529
ΟΤΕ 25510-56160
ΔΕΥΑΑ 25510-24018 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Παζαρλιώτη Μαζαράκη 2 (γωνία Λ. Δημο-
κρατίας) ✆2551031295

ΦΕΡΕΣ 
Χατζή Δήμητρα. Τραϊανουπόλεως 3 
✆2555022744

ΣΟΥΦΛΙ 
Ροκκά Βασ. Γεωργίου 88 ✆25540 24303

ΔIΔYMOTEIXO
Καρακατσάνη Μ.-Bαφειάδου Κ. έναντι Νο-
σοκομείου ✆25530 25115

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Ζαφειριάδης Χρήστος Βασ. Κωνσταντίνου 
82 ✆2552023803

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

αγγελιεσ

Η ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ 
ζητά να προσλάβει πολιτικό ή τοπογράφο 
μηχανικό με εμπειρία στα δημόσια έργα
Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

Η ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ 
ζητά να προσλάβει εργατοτεχνίτες για να 
απασχοληθούν στα έργα της εταιρίας
Βιογραφικά: hiring@akmonate.gr

Λεωνίδας, Λεωνιδία

Παγκόσμια Ημέρα Τέχνης

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Φίλε Κριέ, προσπάθησε σήμερα να μην 
κολλάς στην επιφάνεια, χάνοντας την 
πραγματική ουσία! Αν το θελήσεις, σή-
μερα μπορείς να γίνεις ιδιαίτερα ευχά-
ριστος, φιλικός και γοητευτικός και έτσι, 
στις διαπροσωπικές σου σχέσεις και συ-
ναναστροφές, να βγεις νικητής!

ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ Ταύρε, σήμερα δεν σε συγκι-
νούν οι περιπέτειες και οι εφήμερες δια-
σκεδάσεις και επικεντρώνεσαι σε πρακτι-
κά θέματα! Είναι η κατάλληλη περίοδος, 
για διακοπή κακής συνήθειας, τακτοποί-
ηση σπιτιού, οργάνωση χρόνου, έναρξη 
διατροφής και άσκησης!

ΔΙΔΥΜΟΣ
Φίλε Δίδυμε, η σημερινή ημέρα θα είναι 
σίγουρα χαρούμενη και αισιόδοξη! Η τύ-
χη θα σταθεί δίπλα σου, σε κάθε σημα-
ντική δραστηριότητα σου σήμερα! Βάζεις 
και πάλι σε προτεραιότητα την κοινωνική 
σου ζωή και την καλοπέραση σου

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ Καρκίνε, είσαι γλυκός, συναι-
σθηματικός και τρυφερός με τους άλ-
λους, γεγονός που σε κάνει να κερδίζεις 
πόντους στις διαπροσωπικές σου συνα-
ναστροφές και στην κοινωνική σου ζωή! 
Οι γύρω σου, σου προσφέρουν απλό-
χερα την συμπάθεια, την αποδοχή και 
την αγάπη τους!

ΛΕΩΝ
Αγαπητέ Λέοντα σήμερα θα διαπρέψεις 
κοινωνικά, όπως επίσης και θα βελτιώ-
σεις διαπροσωπικές σχέσεις με γείτονες, 
αδέρφια, αλλά και μακρινούς συγγενείς! 
Η επικοινωνιακή αυτή εύνοια, θα σε βο-
ηθήσει πολύ να προωθήσεις και υλοποι-
ήσεις τα σχέδια σου!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Φίλε Παρθένε, σήμερα θα αισθανθείς 
και πάλι σίγουρος και ασφαλής με τα κε-
κτημένα σου και με ό,τι μέχρι τώρα έχεις 
πετύχει! Μπορεί κάποιες στιγμές, να γί-
νεσαι αρκετά πεισματάρης και επίμονος 
με τους άλλους, θέλοντας να αποκτήσεις 
τον έλεγχο, αλλά θα ηρεμήσεις σύντομα
 
ΖΥΓΟΣ
Φίλε Ζυγέ, με την Σελήνη στο δικό σου 
Ζώδιο, θα έχεις σίγουρα μία ευνοϊκή 
ημέρα, λόγω κάποιων συγκυριών που 
θα έρθουν, εξαιτίας της λάμψης σου και 
την ικανότητας σου να τραβάς όλα τα 
βλέμματα και το ενδιαφέρον πάνω σου!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ Σκορπιέ, σήμερα καλό θα ήταν, 
να αποφύγεις τις κοινωνικές επαφές και 
συναναστροφές, αφού θα είσαι αρκετά 
ευάλωτος συναισθηματικά και ασταθής! 
Προτίμησε λοιπόν να αφιερώσεις χρόνο 
σε εσωτερική ενδοσκόπηση και να μην 
προχωρήσεις ακόμα σε δράση!

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ Τοξότη, σήμερα τα γεγονότα και 
οι συγκυρίες, θα στρέψουν το ενδιαφέ-
ρον σου, στις φιλικές σου σχέσεις και τις 
κοινωνικές ομάδες που ανήκεις! Βοηθάς 
αυτούς που αγαπάς και σου έχουν από-
λυτη εμπιστοσύνη οι άνθρωποι που σε 
έχουν επιλέξει για φίλο τους 

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Φίλε Αιγόκερε, φρόντισε σήμερα να εί-
σαι επιφυλακτικός επικοινωνιακά και 
ρεαλιστής και όλα θα κυλήσουν θετικά 
για σένα! Πιθανόν να αναγκαστείς να 
αντιμετωπίσεις την ψυχρή συμπεριφορά 
κάποιων ανθρώπων με τους οποίους θα 
συναναστραφείς

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Φίλε Υδροχόε, ετοιμάσου σήμερα για 
περιπέτεια, νέες εμπειρίες, κοινωνικότη-
τα καλοπέραση και αρκετές χαρμόσυνες 
επαφές! Αλλάζεις παραστάσεις, αλλάζεις 
νοοτροπία, διευρύνεις τους κοινωνικούς 
σου κύκλους και επικοινωνείς!

ΙΧΘΥΕΣ
Φίλε Ιχθύ, σήμερα για κάποιο λόγο, προ-
σπαθείς υπερβολικά και επίμονα, να έχεις 
το πάνω χέρι σε κάθε διαπροσωπική 
σου σχέση και επαφή και να κινείς εσύ 
αποκλειστικά τα νήματα, προσπαθώ-
ντας να χειραγωγήσεις καταστάσεις και 
πρόσωπα! 

Επέτειοι

Ενοικιάζεται διαμέρισμα δυο δωματίων στον 
Άγιο Βασίλειο. 1 υπνοδωμάτιο, σαλόνι, μπά-
νιο, πάρκινγκ, αποθήκη, κήπος.
Τηλ. επικοινωνίας και πληροφορίες 
στο:  6943032444

Ζητείται για συνεργασία ιδιώτης ή επιχεί-
ρηση που εκτελεί τακτικά το δρομολόγιο 
Αλεξανδρούπολη – Κομοτηνή, με σκοπό τον 
επιμερισμό εξόδων μετακίνησης.
Τηλέφωνα επικοινωνίας 6973 436062, 
25510 24222

Σαρδάμ: 
Πώς προέκυψε η λέξη

Το μπέρδεμα της γλώσσας, το προφορικό 
ολίσθημα, εδώ και χρόνια το λέμε σαρδάμ. 
Σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή, το 
σαρδάμ είναι ο αναγραμματισμός του επωνύ-
μου του Αχιλλέα Μαδρά, ενός από τους πρω-
τεργάτες του ελληνικού κινηματογράφου.

Ο Μαδράς, που γεννήθηκε στην Πόλη το 
1875 και πέθανε στην Αθήνα το 1972, ήταν 
ένας απίστευτος τύπος, πολυπράγμων, θεα-
τρικός ηθοποιός, κινηματογραφικός παραγω-
γός και σκηνοθέτης, που ξεκίνησε την κα-
ριέρα του στο Παρίσι ως μέλος του θιάσου 
της Σάρας Μπερνάρ. Υπέγραψε κάποιες 
καλτ ταινίες του πρώιμου ελληνικού σινε-
μά, όπως η “Μαρία η Πενταγιώτισσα” το 
1929 και ο “Μάγος της Αθήνας” το 1931.

Κάποιοι τον ύμνησαν, κάποιοι τον κα-
τακεραύνωσαν ως τσαρλατάνο και γραφι-
κό, σίγουρο είναι πάντως πως ο Αχιλλέας 
Μαδράς δεν πέρασε απαρατήρητος από το 
καλλιτεχνικό στερέωμα της Ελλάδας. Τώ-
ρα, υποτίθεται πως το “σαρδάμ” ειπώθηκε 

από τον ίδιο τον Μαδρά όταν αυτός σατίρισε 
την συνήθειά του να μπερδεύει τα λόγια του.

Όμως, εδώ υπάρχει αντίλογος – η Βι-
κιπαιδεία γράφει πως κάτι τέτοιο ποτέ δεν 
καταγράφηκε σε κάποιο κείμενο για τη ζωή 
του Μαδρά. Αντιθέτως, η διαδικτυακή εγκυ-
κλοπαίδεια αναφέρει πως στη Βραδυνή του 
1968 δημοσιεύτηκε ένα άρθρο για το θεατρι-
κό σαρδάμ, όπου αναφέρεται πως το 1933 
έπαιζε ο Bασίλης Aυλωνίτης στο “Θέατρο 
του Λαού”, σε μια επιθεώρηση της εποχής. 
Για μια στιγμή όμως έχασε τα λόγια του και 
χωρίς να χάσει την ψυχραιμία του συνέχι-
ζε να κάνει μορφασμούς και να τραγουδά 
«σαρδάμ, σαρδάμ, σαρδάμ»…

ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ...
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Πολύ αυξημένες είναι οι δα-
σικές πυρκαγιές στη χώρα μας 
κατά το πρώτο τρίμηνο φέτος, 
σύμφωνα με το meteo του Εθνι-
κού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Όπως επισημαίνει, σε συνέ-
χεια της περυσινής εξαιρετικά 
αρνητικής αντιπυρικής περιό-
δου, και το πρώτο τρίμηνο του 
2022 επιμένουν τα αρνητικά 
στατιστικά στοιχεία με βάση την 
ανάλυση των δεδομένων του 
Ευρωπαϊκού Συστήματος Πλη-
ροφόρησης για Δασικές Πυρ-
καγιές (European Forest Fire 
Information System – EFFIS).

Ειδικότερα, από την αρχή του 
έτους έως 9 Απριλίου 2022 κα-
ταγράφεται μια σχεδόν εκθετική 
αύξηση του αριθμού των δασι-
κών πυρκαγιών στην Ελλάδα, η 
οποία είναι της τάξης του 750% 
σε σχέση με τον μέσο όρο της 
περιόδου 2008-2021.

Εξίσου ανησυχητική, σύμφω-
να με το meteo, είναι και η εξαι-
ρετικά μεγάλη αύξηση της συ-
νολικής καμένης έκτασης στη 

χώρα μας, η οποία φτάνει το 
275% σε σχέση με τον μέσο όρο 
της περιόδου 2008-2021.  

Σε απόλυτους αριθμούς, 
τόσο το πλήθος των δασικών 
πυρκαγιών όσο και η συνολική 
καμένη έκταση καταγράφουν 
φέτος τις μεγαλύτερες τιμές 
που έχουν παρατηρηθεί ποτέ 
στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια 
του πρώτου τριμήνου του έτους, 
από το 2008 έως και το 2021.  

Πιο αναλυτικά, από την αρ-
χή του 2022 έως τις 9 Απριλίου 
στη χώρα μας έχουν χαρτογρα-
φηθεί από το EFFIS 30 δασικές 
πυρκαγιές έναντι 4,4 που κατα-
γράφονταν κατά μέσο όρο αυ-
τή την περίοδο, ενώ έχουν καεί 
10.330 στρέμματα έναντι 375 
στρεμμάτων κατά μέσο την ίδια 
περίοδο.

3.119 πυρκαγιές στην 
Ελλάδα από την αρχή του 
έτους – Γιατί καιγόμαστε 
από τον Απρίλιο

Ακόμα μία μεγάλη πυρκαγιά 

που εκδηλώθηκε χθες σε δύ-
σβατη δασική έκταση στη Χαλ-
κιδική και η οποία μέχρι το με-
σημέρι είχε κάνει στάχτη 450 
στρέμματα δάσους, ήρθε να 
προστεθεί στις 3.119 πυρκα-
γιές που έχουν ήδη ξεσπάσει 
στην Ελλάδα από την αρχή του 
έτους, προτού καν αρχίσει η φε-
τινή αντιπυρική περίοδος, όταν 
στο αντίστοιχο διάστημα πέρυ-
σι ο αριθμός πυρκαγιών έφτα-
νε τις 2.778.

Στο Πυροσβεστικό Σώμα έχει 
σημάνει συναγερμό, ενώ δόθη-
καν στη δημοσιότητα στοιχεία 
που ρίχνουν φως στις αιτίες 
πρόκλησης τόσο πολλών και με-
γάλων διαστάσεων πυρκαγιών 
ανά την επικράτεια, από τόσο 
νωρίς. «Πρωταθλήτριες» στις 
πυρκαγιές για το 2022, μέχρι 

στιγμής, αναδεικνύονται η Πε-
λοπόννησος, η Δυτική Ελλάδα 
και η Μακεδονία, ενώ μεγάλες 
φωτιές σημειώθηκαν και σε νη-
σιά όπως η Σάμος, η Ρόδος και 
η Εύβοια.

Ανθρώπινη αμέλεια
Σύμφωνα με τα στατιστικά 

της Πυροσβεστικής, περισσό-
τερες από το 95% των πυρκα-

γιών που έχουν ήδη εκδηλωθεί 
φέτος οφείλονται σε ανθρώπι-
νη αμέλεια. Οπως προκύπτει, 
από τις 44 συλλήψεις που έχουν 
διενεργηθεί από την αρχή του 
έτους για πυρκαγιές από αμέ-
λεια, οι περισσότερες προκλήθη-
καν έπειτα από συσσωρευμένες 
καύσεις κλαδεμάτων που είχαν 
καθυστερήσει λόγω των παρα-
τεταμένων χιονοπτώσεων (έως 

τις 20 Μαρτίου), με αποτέλεσμα, 
μόλις στέγνωσε το έδαφος, οι 
άνθρωποι που ασχολούνται με 
αγροτικές εργασίες να βάλουν 
φωτιές για να κάψουν υπολείμ-
ματα καλλιεργειών ταυτόχρονα 
και μαζικά, χωρίς να τηρούν τις 
προβλεπόμενες από τον νόμο 
διαδικασίες. «Μπορώ να κάνω 
καύση; Ναι, υπό προϋποθέσεις», 
τονίζουν από το Πυροσβεστικό 
Σώμα, αναφέροντας ποιες είναι 
αυτές οι προϋποθέσεις.

«Κάποιος μπορεί να τιμωρη-
θεί με διοικητικό πρόστιμο ακό-
μα και χωρίς να έχει προκαλέ-
σει πυρκαγιά, απλώς επειδή δεν 
έλαβε τα υποχρεωτικά προλη-
πτικά μέτρα. Ποια είναι αυτά; 
Πρώτον, να ενημερώσει μία μέ-
ρα πριν την Πυροσβεστική ότι 
προτίθεται να προχωρήσει σε 
καύση και να λάβει τη σχετική 
έγκριση ανάλογα με τις καιρικές 
συνθήκες που αναμένονται στην 
περιοχή του. Δεύτερον, να δη-
μιουργήσει μια αντιπυρική ζώ-
νη με αγροτικό εργαλείο γύρω 
από την περιοχή όπου θα γίνει η 
καύση. Τρίτον, να έχει εξασφα-
λίσει 200 λίτρα νερού κατ’ ελά-
χιστον για να μπορεί να σβήσει 
τα καιόμενα υπολείμματα. Σε 
περίπτωση ελέγχου από τις αρ-
μόδιες υπηρεσίες, αν εντοπιστεί 
ότι κάτι από τα παραπάνω δεν 
έχει γίνει, τότε προβλέπεται δι-
οικητικό πρόστιμο που ξεκινά 
από 150 ευρώ και φτάνει ως 
τη σύλληψη, εφόσον η φωτιά 
έχει ξεφύγει και έχει προκαλέ-
σει πυρκαγιά σε δασική έκταση».

Αύξηση 750% στις δασικές πυρκαγιές 
το πρώτο τρίμηνο του 2022

ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΑΓΕ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ 
ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΠΟ ΠΕΡΣΙ ΤΟ 
ΦΕΤΙΝΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΟΣΟΝ 
ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ 
ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ;     

Τι δείχνουν τα στοιχεία του Meteo για τις 
φωτιές έως τώρα 

Ανησυχία προκαλούν τα καθημερινά 
στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα η 
Πυροσβεστική, σύμφωνα με τα οποία, 
ήδη από τις 20 Μαρτίου εκδηλώνονται 
στη χώρα, κατά μέσο όρο, 60 πυρκαγιές 
τη μέρα, ενώ την τελευταία εβδομάδα 
μόνο έχουν σημειωθεί πάνω από 400

Αν βρίσκεστε στην ύπαιθρο
- Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά τους θερι-
νούς μήνες.
- Μην ανάβετε υπαίθριες ψησταριές στα δάση ή σε χώρους που 
υπάρχουν ξερά χόρτα το καλοκαίρι.
- Αποφύγετε εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά 
(π.χ. ηλεκτροκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που 
δημιουργεί σπινθήρες).
- Μην πετάτε αναμμένα τσιγάρα.
- Μην αφήνετε τα σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανά-
φλεξης.
- Σεβαστείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιόδους υψη-
λού κίνδυνου.

Αν το σπίτι σας βρίσκεται μέσα ή κοντά σε δάσος
- Δημιουργείστε μια αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι καθαρίζο-
ντας σε ακτίνα τουλάχιστον 10 μέτρων τα ξερά χόρτα και φύλλα, 
τις πευκοβελόνες και τα κλαδιά.
- Κλαδέψτε τα δένδρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων, ανάλογα με 
την ηλικία και την κατάστασή τους.
- Απομακρύνετε τα ξερά κλαδιά από τα δένδρα και τους θάμνους.
- Μην αφήνετε τα κλαδιά των δένδρων να ακουμπούν στους τοί-
χους, τη στέγη και τα μπαλκόνια του σπιτιού. Κλαδέψτε τα αφή-
νοντας απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων από το σπίτι.
- Αραιώστε τη δενδρώδη βλάστηση έτσι ώστε τα κλαδιά του 
ενός δένδρου να απέχουν τουλάχιστον 3 μέτρα από τα κλαδιά 
του άλλου. Για ακόμη μεγαλύτερη προστασία απομακρύνουμε τη 
δενδρώδη και θαμνώδη βλάστηση γύρω από το κτίσμα σε από-
σταση τουλάχιστον 10 μέτρων εφόσον οι εργασίες καθαρισμού 
της φυσικής βλάστησης που επιβάλλονται για την προστασία των 
κτιρίων δεν προσκρούουν σε καμία περίπτωση στις διατάξεις της 
δασικής νομοθεσίας.
- Μην τοποθετείτε πλαστικές υδρορροές ή σωλήνες στους τοί-
χους του σπιτιού.
- Μην τοποθετείτε παραθυρόφυλλα από εύφλεκτα υλικά στα πα-
ράθυρα και τις μπαλκονόπορτες.

- Φροντίστε ώστε τα καλύμματα στις καμινάδες και τους αερα-
γωγούς του σπιτιού να είναι από άφλεκτο υλικό ώστε να μην δι-
εισδύσουν σπίθες.
- Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο σπίτι.
- Τοποθετείτε τα καυσόξυλα σε κλειστούς και προφυλαγμένους 
χώρους.
- Μην κατασκευάζετε ακάλυπτες δεξαμενές καυσίμου κοντά στο 
σπίτι.
- Προμηθευτείτε τους κατάλληλους πυροσβεστήρες και φροντί-
ζετε για τη συντήρησή τους.
- Εξοπλιστείτε με σωλήνα ποτίσματος με μήκος ανάλογο της πε-
ριοχής που θέλετε να προστατεύσετε.
- Εξοπλιστείτε με μια δεξαμενή νερού, μια απλή αντλία που λει-
τουργεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και ένα σωλήνα νερού.

Μόλις αντιληφθείτε μια πυρκαγιά
Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στην Πυροσβεστική Υπηρεσία (τηλ.199) 
και δώστε σαφείς πληροφορίες για:
- την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε,
- την τοποθεσία, το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρ-
καγιάς.
- το είδος της βλάστησης που καίγεται.

Αν η πυρκαγιά πλησιάζει στο σπίτι σας
- Διατηρείστε την ψυχραιμία σας.
- Μεταφέρετε όλα τα εύφλεκτα υλικά από τον περίγυρο του κτι-
ρίου σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους.
- Κλείστε όλες τις διόδους (καμινάδες, παράθυρα, πόρτες κλπ.) έτσι 
ώστε να μην διεισδύσουν οι καύτρες στο εσωτερικό του σπιτιού.
- Κλείστε τις παροχές φυσικού αερίου και υγρών καυσίμων μέσα 
και έξω από το σπίτι.
- Μαζέψτε τις τέντες στα μπαλκόνια και στα παράθυρα.
- Διευκολύνετε την πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων ανοίγο-
ντας την πόρτα του κήπου.
- Τοποθετείστε σκάλα στην εξωτερική πλευρά του σπιτιού, αντί-
θετα από την κατεύθυνση της πυρκαγιάς ώστε να υπάρχει η δυ-

νατότητα άμεσης πρόσβασης στη στέγη.
- Συνδέστε τους σωλήνες ποτίσματος και απλώστε τους ώστε να 
καλύπτεται η περίμετρος του σπιτιού.
- Αν η ορατότητα είναι μειωμένη, ανάψτε τα εσωτερικά και τα 
εξωτερικά φώτα του για να γίνεται ορατό μέσα από τους καπνούς.

Μόλις περάσει η πυρκαγιά
- Βγείτε από το σπίτι και σβήστε αμέσως τις μικροεστίες που απο-
μένουν.
- Ελέγξτε για τουλάχιστον 48 ώρες, ανά τακτά χρονικά διαστήμα-
τα, την περίμετρο και τους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού για 
το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων.

Αν η πυρκαγιά έχει φτάσει στο σπίτι σας
- Μην εγκαταλείπετε το κτίριο εκτός αν η διαφυγή σας είναι πλή-
ρως εξασφαλισμένη.
- Μην μπαίνετε μέσα σε αυτοκίνητο. Η πιθανότητα επιβίωσης σε 
ένα σπίτι κατασκευασμένο από άφλεκτα υλικά είναι πολύ μεγα-
λύτερη από εκείνη σε ένα αυτοκίνητο που βρίσκεται σε καπνούς 
και φλόγες.

Αν παραμείνετε στο σπίτι
- Κλείστε καλά τις πόρτες και τα παράθυρα.
- Φράξτε τις χαραμάδες με βρεγμένα πανιά για να μην μπει μέ-
σα ο καπνός.
- Απομακρύνετε τις κουρτίνες από τα παράθυρα.
- Μεταφέρετε στο εσωτερικό των δωματίων τα έπιπλα που βρί-
σκονται κοντά στα παράθυρα και τις εξωτερικές πόρτες.
- Κλείστε τις ενδιάμεσες πόρτες για να επιβραδύνετε την εξάπλω-
ση της πυρκαγιάς.
- Γεμίστε την μπανιέρα, τους νιπτήρες και τους κουβάδες με εφε-
δρικό νερό.
- Συγκεντρωθείτε όλοι μαζί σε ένα δωμάτιο.
- Φροντίστε να υπάρχει φακός και εφεδρικές μπαταρίες μαζί σας 
σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος.
Αν το σπίτι σας είναι ξύλινο αναζητείστε καταφύγιο σε κτιστό σπίτι.

Δασικές πυρκαγιές: Οι οδηγίες του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας


